
 

 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA  
 

UNIDADE: HOSPITAL REGIONAL DE ITANHAÉM - HRI 
 

 

 
CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2013 

 

EDITAL DE ABERTURA  
 
 A Comissão Coordenadora de Concurso Público, nomeada pela Diretora Superintendente do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira - CONSAÚDE, através da Portaria nº 073/2013 de 23 de setembro de 2013, 
no uso de suas atribuições legais e em consonância com a Legislação Federal e Estadual, faz saber que será realizado 
pela Empresa ASSESSORARTE – Assessoria de Serviços Técnicos Especializados, em locais e horários a serem 
oportunamente divulgados, Concurso Público de Provas e Títulos, para provimento dos Empregos Públicos atualmente 
vagos dispostos no quadro constante no item 1.1 e para formação de cadastro de reserva de vagas, dispostos no 
quadro constante no item 1.2, necessários ao CONSAÚDE para o HOSPITAL REGIONAL DE ITANHAÉM - SP e dos 
que forem criados durante o prazo de validade deste Concurso, sendo os mesmos regidos pelo Regime da Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT. 
   
 Estabelece ainda as presentes instruções especiais que regularão todo o processo de seleção ora instaurado: 
 

 
INSTRUÇÕES ESPECIAIS 

 
1- DOS EMPREGOS 
 

1.1- Os códigos, empregos, vagas existentes para ampla concorrência, carga horária semanal, salários e os 

requisitos para investidura, são os especificados no quadro a seguir: 

 

Cód. Denominação do Emprego Vagas 
Carga horária 

Semanal 
Salário  Escolaridade e Exigências 

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

1 Auxiliar de Serviços 6 36 horas R$ 790,17 Ensino Fundamental – Noções de Informática  

2 
Oficial de Serviço e 
Manutenção – Refrigeração e 
Ar Condicionado  

1 36 horas R$ 943,65 

Ensino Fundamental - Curso Específico 
registrado no MEC de Aparelhos de Ar-
Condicionado Domésticos e Industriais e Curso 
de NR-10 e Curso NR-13 – Conhecimentos em 
informática, editor de texto, editor de planilha e 
noções básicas de sistema operacional 

ENSINO MÉDIO E/OU ENSINO MÉDIO NÍVEL TÉCNICO 

3 Oficial Administrativo 2 36 horas R$ 1.020,40 
Ensino Médio– Conhecimentos em informática, 
editor de texto, editor de planilha e noções 
básicas de sistema operacional 

4 Técnico de Enfermagem 21 30 horas R$ 1.320,84 
Registro no COREN– Conhecimentos em 
informática, editor de texto, editor de planilha e 
noções básicas de sistema operacional 

5 Técnico em Radiologia Médica 1 20 horas R$ 1.333,57 
Formação Específica – Conhecimentos em 
informática, editor de texto, editor de planilha e 
noções básicas de sistema operacional 

ENSINO SUPERIOR 

6 Enfermeiro 4 30 horas R$ 2.426,43 
Registro no COREN– Conhecimentos em 
informática, editor de texto, editor de planilha e 
noções básicas de sistema operacional 

7  Médico Cirurgião 2 24 horas R$ 5.905,84 

CRM-Residência Médica ou Título de 
Especialista– Conhecimentos em informática, 
editor de texto, editor de planilha e noções 
básicas de sistema operacional 



8 Médico Intensivista  2 24 horas R$ 5.905,84 

CRM-Residência Médica ou Título de 
Especialista ou experiência mínima de 03 anos 
em UTI– Conhecimentos em informática, editor 
de texto, editor de planilha e noções básicas de 
sistema operacional 

9 Médico Intensivista 1 40 horas R$ 9.843,07 

CRM-Residência Médica ou Título de 
Especialista – Conhecimentos em informática, 
editor de texto, editor de planilha e noções 
básicas de sistema operacional 

10 Médico Pronto Socorro 4 24 horas R$ 5.905,84 

CRM- ATLS e ACLS atualizados e 03 (três) anos 
de experiência em Pronto-Socorro em hospital de 
grande porte.– Conhecimentos em informática, 
editor de texto, editor de planilha e noções básicas 
de sistema operacional 

 
 

1.2- Os códigos, empregos exclusivamente para formação de cadastro de reserva, carga horária 

semanal, salários e os requisitos para investidura, são os especificados no quadro a seguir: 

 

Cód. Denominação do Emprego Vagas 
Carga horária 

Semanal 
Salário  Escolaridade e Exigências 

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

11 
Oficial de Serviço e 
Manutenção 

1 36 horas R$ 943,65 

Curso específico registrado no MEC– 
Conhecimentos em informática, editor de texto, 
editor de planilha e noções básicas de sistema 
operacional 

ENSINO MÉDIO E/OU ENSINO MÉDIO NÍVEL TÉCNICO 

12 Técnico em Informática 1 40 horas R$ 1.415,76 
Formação Específica – Conhecimentos em 
informática, editor de texto, editor de planilha e 
noções básicas de sistema operacional 

ENSINO SUPERIOR 

13 Assistente Social 1 30 horas R$ 3.235,23 
Registro no CRESS– Conhecimentos em 
informática, editor de texto, editor de planilha e 
noções básicas de sistema operacional 

14 Farmacêutico  1 40 horas  R$ 3.235,23 
Registro no CRF– Conhecimentos em 
informática, editor de texto, editor de planilha e 
noções básicas de sistema operacional 

15 Fisioterapeuta 1 30 horas R$ 2.550,16 
Registro no CREFITO– Conhecimentos em 
informática, editor de texto, editor de planilha e 
noções básicas de sistema operacional 

16 Fonoaudiólogo 1 40 horas R$ 3.235,23 
Registro no CRFa– Conhecimentos em 
informática, editor de texto, editor de planilha e 
noções básicas de sistema operacional 

17 Nutricionista 1 40 horas R$ 3.235,23 
Registro no CRN– Conhecimentos em 
informática, editor de texto, editor de planilha e 
noções básicas de sistema operacional 

18 Psicólogo 1 40 horas R$ 3.235,23 
Registro no CRP– Conhecimentos em 
informática, editor de texto, editor de planilha e 
noções básicas de sistema operacional 

19 Terapeuta Ocupacional  1 40 horas R$ 3.235,23 
Registro no CREFITO– Conhecimentos em 
informática, editor de texto, editor de planilha e 
noções básicas de sistema operacional 

20 Médico Anestesiologista 3 24 horas R$ 5.905,84 

CRM-Residência Médica ou Título de 
Especialista– Conhecimentos em informática, 
editor de texto, editor de planilha e noções 
básicas de sistema operacional 

21 Médico Anestesiologista 1 40 horas R$ 9.843,07 

CRM-Residência Médica ou Título de 
Especialista– Conhecimentos em informática, 
editor de texto, editor de planilha e noções 
básicas de sistema operacional 

22  Médico Cirurgião 1 12 horas R$ 2.952,93 

CRM-Residência Médica ou Título de 
Especialista– Conhecimentos em informática, 
editor de texto, editor de planilha e noções 
básicas de sistema operacional 

23 Médico Cirurgião 1 40 horas R$ 9.843,07 

CRM-Residência Médica ou Título de 
Especialista– Conhecimentos em informática, 
editor de texto, editor de planilha e noções 
básicas de sistema operacional 



24 Médico Cirurgião Pediátrico  1 20 horas R$ 4.921,53 

CRM-Residência Médica ou Título de 
Especialista– Conhecimentos em informática, 
editor de texto, editor de planilha e noções 
básicas de sistema operacional 

25 Médico Clínico Geral 1 40 horas R$ 9.843,07 

CRM-Residência Médica ou Título de 
Especialista– Conhecimentos em informática, 
editor de texto, editor de planilha e noções 
básicas de sistema operacional 

26   Médico do Trabalho  1 20 horas R$ 4.921,53 

CRM-Residência Médica ou Título de 
Especialista– Conhecimentos em informática, 
editor de texto, editor de planilha e noções 
básicas de sistema operacional 

27 Médico Ginecologista-Obstetra 1 20 horas R$ 4.921,53 

CRM-Residência Médica ou Título de 
Especialista– Conhecimentos em informática, 
editor de texto, editor de planilha e noções 
básicas de sistema operacional 

28 Médico Ginecologista-Obstetra 4 24 horas R$ 5.905,84 

CRM-Residência Médica ou Título de 
Especialista– Conhecimentos em informática, 
editor de texto, editor de planilha e noções 
básicas de sistema operacional 

29 Médico Ginecologista-Obstetra  1 40 horas R$ 9.843,07 

CRM-Residência Médica ou Título de 
Especialista– Conhecimentos em informática, 
editor de texto, editor de planilha e noções 
básicas de sistema operacional 

30 Médico Nutrologista 1 20 horas R$ 4.921,53 

CRM-Residência Médica ou Título de 
Especialista– Conhecimentos em informática, 
editor de texto, editor de planilha e noções 
básicas de sistema operacional 

31 
Médico Ortopedista 
Traumatologista 

1 20 horas R$ 4.921,53 

CRM-Residência Médica ou Título de 
Especialista– Conhecimentos em informática, 
editor de texto, editor de planilha e noções 
básicas de sistema operacional 

32 
Médico Ortopedista 
Traumatologista 

1 24 horas R$ 5.905,84 

CRM-Residência Médica ou Título de 
Especialista– Conhecimentos em informática, 
editor de texto, editor de planilha e noções 
básicas de sistema operacional 

33 
Médico Ortopedista 
Traumatologista 

1 40 horas R$ 9.843,07 

CRM-Residência Médica ou Título de 
Especialista– Conhecimentos em informática, 
editor de texto, editor de planilha e noções 
básicas de sistema operacional 

34 Médico Otorrinolaringologista 1 20 horas R$ 4.921,53 

CRM-Residência Médica ou Título de 
Especialista– Conhecimentos em informática, 
editor de texto, editor de planilha e noções 
básicas de sistema operacional 

35 Médico Pediatra 3 24 horas R$ 5.905,84 

CRM-Residência Médica ou Título de 
Especialista– Conhecimentos em informática, 
editor de texto, editor de planilha e noções 
básicas de sistema operacional 

36 Médico Pediatra 1 40 horas R$ 9.843,07 

CRM-Residência Médica ou Título de 
Especialista– Conhecimentos em informática, 
editor de texto, editor de planilha e noções 
básicas de sistema operacional 

37 
Médico Pediatra 
Intensivista/Neonatologista 

3 24 horas R$ 5.905,84 

CRM-Residência Médica ou Título de Especialista 
ou experiência mínima de 03 (três) anos em UTI 
pediátrica ou Neonatologia– Conhecimentos em 
informática, editor de texto, editor de planilha e 
noções básicas de sistema operacional 

38 
Médico Pediatra 
Intensivista/Neonatologista 

1 40 horas R$ 9.843,07 

CRM-Residência Médica ou Título de 
Especialista– Conhecimentos em informática, 
editor de texto, editor de planilha e noções 
básicas de sistema operacional 

39 
Médico 
Radiologista/Ultrassonografista 

1 20 horas R$ 4.921,53 

CRM e título de Especialista em radiologia e 
ultrassonografia pelo CBR– Conhecimentos em 
informática, editor de texto, editor de planilha e 
noções básicas de sistema operacional 

40 
Médico 
Radiologista/Ultrassonografista 

1 40 horas R$ 9.843,07 

CRM e título de Especialista em radiologia e 
ultrassonografia pelo CBR– Conhecimentos em 
informática, editor de texto, editor de planilha e 
noções básicas de sistema operacional 

41 Médico Urologista 1 20 horas R$ 4.921,53 

CRM-Residência Médica ou Título de 
Especialista– Conhecimentos em informática, 
editor de texto, editor de planilha e noções 
básicas de sistema operacional 

 



1.3- O quadro dos empregos abaixo se destina às vagas reservadas para Portadores de Necessidades 
Especiais, sendo os códigos, empregos, vagas existentes, jornada de trabalho semanal, salários e os requisitos 
para investidura, especificados abaixo: 
 

Cód. Denominação do Emprego Vagas 
Carga horária 

Semanal 
Salário Escolaridade e Exigências 

ENSINO MÉDIO E/OU ENSINO MÉDIO NÍVEL TÉCNICO 

4 Técnico de Enfermagem 1 30 horas R$ 1.320,84 
Registro no COREN– Conhecimentos em 

informática, editor de texto, editor de planilha e 
noções básicas de sistema operacional 

 
1.4- Os valores correspondentes às taxas de inscrição serão de acordo com o grau de escolaridade exigido do 
emprego público pretendido, conforme o quadro a seguir:  
 

Escolaridade Valor 

Ensino Fundamental Completo R$ 30,00 (trinta reais) 

Ensino Médio Completo e/ou Técnico R$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos) 

Ensino Superior Completo  R$ 52,50 (cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) 

 
2- DAS INSCRIÇÕES 
 
2.1- As inscrições realizar-se-ão exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico 

www.assessorarte.com.br, no período de 27 de setembro a 15 de outubro de 2013.   

 
2.2-  Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá ler e conhecer o Edital e certificar-se de que preenche todos os 
requisitos exigidos para o ingresso no emprego. 
 
2.3- O candidato será o único responsável pelas informações prestadas no Formulário de Inscrição, as quais implicarão 
o conhecimento e a expressa aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, e nas instruções específicas 
contidas nos comunicados e em outros editais pertencentes ao presente Concurso Público que porventura venham a ser 
publicados, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento de qualquer natureza. 
 
2.4.- Em atendimento às disposições contidas no presente Edital, o candidato ao se inscrever deverá ter 
conhecimento dos requisitos exigidos a seguir, os quais deverão ser comprovados por ocasião da posse:  
 2.4.1- ser brasileiro nato e, se estrangeiro, atender aos requisitos legais em vigor; 

2.4.2- ter 18 (dezoito) anos completos até a data da posse; 
2.4.3- estar quite com as obrigações militares até a data da posse, quando for o caso; 
2.4.4- estar em gozo de seus direitos civis, políticos e eleitorais; 
2.4.5- possuir aptidão física e mental;  
2.4.6- possuir o nível de escolaridade, especialização e capacitação exigidas para o exercício do emprego 
público conforme requisitos previstos no Quadro de Pessoal do CONSAÚDE; 
2.4.7- não haver sofrido, no exercício de atividade pública, penalidade por atos incompatíveis com o serviço 
público; 
2.4.8- não ter antecedentes criminais que impeçam a nomeação; 
2.4.9- não estar com idade de aposentadoria compulsória, ou seja, 70 anos; 
2.4.10- não receber, no ato da posse, proventos de aposentadoria oriundos de Cargo, Emprego ou Função 
exercidos perante a União, Território, Estado, Distrito Federal, Município e suas Autarquias, Empresas ou 
Fundações, conforme preceitua o artigo 37, §10 da Constituição Federal, com a redação da Emenda 
Constitucional nº 20, de 15/12/98, ressalvadas as acumulações permitidas pelo inciso XVI do citado dispositivo 
constitucional, os cargos eletivos e os cargos ou empregos em comissão; 
2.4.11- não ter, anteriormente, contrato de trabalho com o Poder Público rescindido por justa causa ou ter sido 
demitido a bem do serviço público; 
2.4.12- não registrar crime contra a Administração Pública; 
2.4.13- Apresentar declaração de bens, com dados atualizados até a data da posse. 
2.4.14- Apresentar declaração de acúmulo de emprego público, se for o caso; 
2.4.15- Apresentar declaração de carga horária e horário de trabalho da unidade onde possui outro vínculo 
público, se o caso. 
 

2.5- Apresentar declaração firmada pelo candidato de não ter sido, nos últimos cinco anos: 
2.5.1- Responsável por atos julgados irregulares por decisão definitiva do Tribunal de Contas da União, do 
Tribunal de Contas de Estado, do Distrito Federal ou de Município, ou ainda, por conselho de contas de 
Município; 
2.5.2- Punido, em decisão da qual não caiba recurso administrativo, em processo disciplinar por ato lesivo ao 
patrimônio público de qualquer esfera de governo; 
2.5.3- Condenado em processo criminal por prática de crimes contra a Administração Pública, capitulados nos 
Títulos II, X e XI da Parte Especial do Código Penal Brasileiro e na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992; 
2.5.4- Punido com demissão ou destituição de cargo ou emprego em comissão, por infringência do artigo 117, 

http://www.assessorarte.com.br/


incisos IX, XI, XII, XVI e XVIII e artigo 132, incisos I, IV, VIII, X, XI e XII, ambos da Lei 8.112/90.  
2.5.5- Que atesta a veracidade das informações e que estão sujeitos as penalidades previstas no Art. 299 do 
Código Penal.  

 
2.6- Após a leitura do Edital de Abertura o candidato preencherá o Formulário de Inscrição com as informações e 
dados solicitados, expressando sua concordância em aceitar as condições do presente Concurso Público e as que 
vierem a ser estabelecidas. 
2.7- Para inscrever-se no Concurso, o candidato deverá: 

2.7.1- Acessar o endereço eletrônico www.assessorarte.com.br durante o período de inscrição, de 

27/09/2013 a 15/10/2013 até às 23h59 (horário de Brasília) do último dia de inscrição;  
2.7.2- Ler atentamente o edital e preencher a ficha de inscrição, sendo que o mesmo irá assumir civil e 
criminalmente a responsabilidade pelas informações indicadas; 
2.7.3- Efetuar o pagamento da inscrição, observando o valor descrito no item 1.4, correspondente ao nível de 
escolaridade do Emprego pretendido, até a data limite de 16 de outubro de 2013; 
2.7.4- Para o pagamento da taxa de inscrição somente poderá ser utilizado o boleto bancário gerado na 
inscrição, observando-se a data limite para o pagamento; 
2.7.5- Após o término do período destinado para as inscrições, às 23:59 horas, horário de Brasília, do dia 15 de 
outubro de 2013, o link de inscrição não estará mais disponibilizado; 
2.7.6- O CONSAÚDE e a Assessorarte Assessoria de Serviços Técnicos Ltda., não se responsabilizarão por 
solicitações de inscrições não efetivadas por eventuais falhas de comunicação, congestionamento de linhas de 
comunicação ou outros fatores de ordem técnicas que impossibilitarem a correta transferência dos dados ou da 
impressão dos documentos que possam advir de inscrições realizadas via internet, sendo de responsabilidade 
do candidato acompanhar a efetivação da inscrição;    
2.7.7- Mesmo que o candidato consiga efetuar o pagamento após o ultimo dia de inscrição, a mesma será 
considerada como INDEFERIDA e não será efetuada devolução do valor, não importando o motivo alegado.  
2.7.8- O pagamento do Boleto Bancário, gerado no final do ato de inscrição, deverá ser feito, em Agências 
Bancárias, Casas Lotéricas e demais estabelecimentos conveniados a rede nacional de compensação 
bancária. 

 
2.8- Após a efetivação da inscrição com o devido recolhimento, o valor da taxa de inscrição não será devolvido em 
hipótese alguma, salvo nos casos de cancelamento ou não realização do Concurso Público.  
 
2.9- Será informado através de nota divulgada no jornal que publica os atos oficiais do CONSAÚDE "JORNAL EM 
REVISTA" do município de Registro, SP, a disponibilização da relação completa de candidatos, que será divulgada, 
através de fixação, no prédio do CONSAÚDE, situado na Rua dos Expedicionários nº 140, em Pariquera-Açu, Centro, na 

data prevista no Anexo II – Cronograma de Execução, e nos endereços eletrônicos www.consaude.org.br e 

www.assessorarte.com.br em caráter informativo.  

  
2.10- Qualquer condição especial para participação no concurso deverá ser requerida dentro do prazo estabelecido no 
item 2.1, período de inscrição, sendo que não se responsabilizará a Comissão Coordenadora do Concurso Público e a 
Assessorarte - Assessoria de Serviços Técnicos Especializados Ltda. EPP, por casos excepcionais que não tenham sido 
comunicados no prazo devido. 
  
2.11- A Comissão Coordenadora do Concurso Público e a Assessorarte - Assessoria de Serviços Técnicos 
Especializados Ltda. EPP, não se responsabilizarão por eventuais coincidências de locais, datas e horários de provas e 
quaisquer outras atividades ou eventos. 
 
3- DOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 

 
3.1- O candidato que se julgar amparado pelo Decreto nº 3.298, de 20/12/99, publicado no DOU de 21/12/99, Seção 
1, alterado pelo Decreto nº 5.296, de 02/12/2004, publicado na Seção 1 do DOU de 03/12/2004, poderá concorrer às 
vagas reservadas a pessoas com necessidades especiais, fazendo sua opção no Formulário Eletrônico de Inscrição.  
 
3.2- Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual, passíveis de correção simples do tipo 
miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres. 
 
3.3- Para concorrer às vagas reservadas, o candidato Portador de Necessidades Especiais deverá:  

3.3.1- Enviar via SEDEX A.R, laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como a provável 
causa da deficiência para o seguinte endereço, Assessorarte Assessoria de Serviços Técnicos Especializados – 
Caixa Postal nº 158, CEP 14.001.970, Ribeirão Preto/SP, até o dia 15 de outubro de 2.013, requerendo 
também eventuais necessidades de tratamento diferenciado para os dias de provas, ou tempo adicional para 
execução das mesmas. Indicando as condições especiais e/ou apresentando justificativa acompanhada de 
parecer emitido por especialista da área de sua deficiência. 
3.3.2- Os documentos enviados fora do prazo não serão aceitos em hipótese alguma;  
3.3.3- Caso o candidato assinale a opção erroneamente ou não envie a documentação solicitada, o mesmo 
não será excluído do processo de seleção e sim disputará as vagas destinadas para ampla concorrência; 

http://www.assessorarte.com.br/
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3.4- O tratamento diferenciado referido no subitem 3.3.1 será atendido obedecendo a critérios de viabilidade e de 
razoabilidade. 
 
3.5- Qualquer condição especial para participação no concurso deverá ser requerida dentro do período de 
inscrição, sendo que não se responsabilizará à Comissão Coordenadora de Concurso Público do CONSAÚDE e a 
Assessorarte - Assessoria de Serviços Especializados Ltda., por casos excepcionais que não tenham sido comunicados 
no prazo devido. 
 
3.6- O atestado médico (original ou cópia autenticada) valerá somente para este concurso, não podendo ser 
devolvido ou dele ser fornecida cópia.  
 
3.7- O candidato Portador de Necessidades Especiais participará do concurso em igualdade de condições com os 
demais candidatos, no que se refere ao conteúdo, à avaliação, ao horário, ao local de aplicação das provas e à nota 
mínima exigida para todos os demais candidatos.  
 
3.8- Os deficientes visuais que requererem prova em Braille deverão levar, nos dias de aplicação das provas, reglete 
e punção, para que suas respostas sejam dadas, também, em Braille.  
 
3.9- Os deficientes visuais que não solicitarem a prova especial no prazo citado no subitem 3.3.1, não terão direito à 
prova especialmente preparada seja qual for o motivo alegado. 
 
3.10- Os candidatos amblíopes que requererem provas em tamanho diferenciado terão estas ampliadas em fonte 
Arial 20 (vinte).  
 
3.11 O candidato Portador de Necessidades Especiais, se habilitado e classificado, será submetido à avaliação de 
Equipe Multiprofissional, na forma do disposto no art. 43 do Decreto nº 3.298/99, alterado pelo Decreto nº 5.296/2004, 
para fins de Admissão.  
 
3.12- Para os efeitos do item anterior o candidato será convocado uma única vez, sendo que o não comparecimento à 
avaliação no prazo a ser estabelecido em Edital de convocação, implicará ser o candidato considerado desistente do 
concurso público.  
 
3.13- A Comissão de Concurso Públ ico do CONSAÚDE, com base no parecer da equipe multidisciplinar, 
decidirá sobre a qualificação do candidato como deficiente e sobre a compatibilidade da deficiência com as atribuições 
do emprego.  
 
3.14- O candidato não considerado como deficiente ou cuja deficiência tenha sido julgada incompatível com as 
atribuições do emprego poderá apresentar pedido de reexame da decisão à Diretoria de Recursos Humanos do 
CONSAÚDE, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da notificação da respectiva decisão.  
 
3.15- Caso não tenha sido qualificado pela Equipe Multiprofissional como deficiente, nos termos do art. 4º do Decreto 
nº 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto nº 5.296, de 02/12/2004, o candidato perderá o direito de concorrer às 
vagas reservadas para tal condição e passará a concorrer juntamente com os candidatos de ampla concorrência, 
observada a rigorosa ordem de classificação.  
 
3.16- Caso tenha sido qualificado pela Equipe Multiprofissional como deficiente, mas a deficiência da qual é portador 
seja considerada, pela Equipe Multiprofissional, incompatível para o exercício das atribuições do emprego, o candidato 
será considerado INAPTO e, consequentemente, eliminado no concurso, para todos os efeitos.  
 
3.17- A compatibilidade entre as atribuições do emprego e a deficiência apresentada pelo candidato, também será 
avaliada durante o estágio probatório, na forma estabelecida no § 2º do art. 43 do Decreto nº 3.298/99.  
 
3.18- Para os efeitos da proporcionalidade e da alternância de que trata o subitem anterior e, em atendimento à 
Recomendação nº 018/2005 - PRDF/PRDC, de 10/10/2005, do Ministério Público Federal, será considerado o 
quantitativo de vagas originariamente reservado aos Portadores de Necessidades Especiais estabelecido no item 1.3, 
independentemente do quantitativo de candidatos com deficiência aprovados.  
 
3.19- Os candidatos considerados portadores de necessidades especiais, se habilitados e classificados, além de 
figurarem na lista geral de classificação terão seus nomes publicados em separado.  
 
3.20- As vagas reservadas a candidatos portadores de necessidades especiais e por estes não preenchidas reverterão 
aos demais candidatos aprovados e classificados de ampla concorrência, observada a ordem classificatória.  
 
3.21- Após admissão no emprego a que concorreu como candidato portador de deficiência, a mesma não poderá ser 
arguida para justificar a concessão de readaptação do Emprego, bem como aposentadoria por invalidez.  
CIÊ 
 



NCIA 

4- DAS PROVAS 
 
4.1- O concurso constará de Provas Objetivas que versarão sobre Conhecimentos Gerais e Conhecimentos 
Específicos e Prova de Títulos, sendo que cada emprego terá uma combinação de provas conforme a seguir: 

 

Emprego Prova Objetiva Prova de Títulos 

Auxiliar de Serviços 

10 Questões – Conhecimentos Gerais 
 

30 Questões – Conhecimentos 
Específicos 

 

Tempo de 
Experiência 
Profissional 

Oficial de Serviço e Manutenção 

Oficial de Serviço de Manutenção – 
Refrigeração e Ar Condicionado 

Oficial Administrativo 

Técnico em Informática 

Técnico em Radiologia Médica 

Técnico em Enfermagem 

10 Questões – Conhecimentos Gerais 
 

30 Questões – Conhecimentos 
Específicos 

 

Aperfeiçoamento 
Acadêmico 

e Tempo de 
Experiência 
Profissional 

Assistente Social 

10 Questões – Conhecimentos Gerais 
 

40 Questões – Conhecimentos 
Específicos 

 

Aperfeiçoamento 
Acadêmico 

e Tempo de 
Experiência 
Profissional 

Enfermeiro 

Farmacêutico 

Fisioterapeuta 

Fonoaudiólogo 

Nutricionista 

Psicólogo 

Terapeuta Ocupacional 

Médicos 
(Todas as Especialidades) 

 
 
4.2- O programa das provas é o constante do Anexo I - Programa de Provas que integra este Edital e estará à 

disposição dos candidatos nos endereços eletrônicos www.assessorarte.com.br ou www.consaude.org.br.  
 
5- DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS  
 
5.1- Desde que não haja qualquer acontecimento imprevisto, as provas objetivas serão realizadas nas datas 
indicadas no Anexo II - Cronograma de Execução em locais e horários a ser oportunamente divulgados no jornal que 
publica os atos oficiais do CONSAÚDE "JORNAL EM REVISTA" do município de Registro, SP, através de afixação no 
prédio do CONSAÚDE, situado na Rua dos Expedicionários nº 140, em Pariquera-Açu, Centro e nos endereços 

eletrônicos www.consaude.org.br e www.assessorarte.com.br em caráter informativo.  

5.1.1- Caso o número de candidatos inscritos no presente Concurso Público exceda a quantidade de carteiras 
disponíveis no local da prova, as provas objetivas poderão ser realizadas em dias distintos, devendo para tanto 
ser publicado em Edital de Convocação as datas definidas. 
5.1.2- Só será permitida a participação do candidato na prova na respectiva data, horário e no local constante 
no Edital de Convocação para a prestação das provas objetivas.  

 
5.2- É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de prova e o comparecimento 
no horário determinado. 
  

http://www.assessorarte.com.br/
http://www.consaude.org.br/
http://www.consaude.org.br/
http://www.assessorarte.com.br/


5.3- Por justo motivo, a critério da Comissão Coordenadora de Concurso Público do CONSAÚDE, a realização de 
uma ou mais provas do presente concurso poderá ser adiada ou anulada, sem a necessidade de prévio aviso, devendo, 
no entanto, ser comunicado aos candidatos por novo Edital as novas datas em que se realizarão as provas. 
 
5.4- Na data prevista os candidatos deverão apresentar-se, no mínimo, 1 (uma) hora antes do horário determinado 
para o início das provas, sendo que não serão admitidos nos locais de prova os candidatos que se apresentarem após o 
horário estabelecido para o início dos exames. 
 
5.5- O ingresso nos locais de prova será permitido apenas aos candidatos que apresentarem o Comprovante de 
Inscrição, devidamente pago, acompanhado de documento hábil de identificação com foto, não sendo aceitos 
protocolos, crachás, identidade funcional, título de eleitor e outros não admitidos oficialmente como documento hábil de 
identificação. 

5.5.1- São considerados documentos de identidade os originais de: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade 
expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, pelo Ministério das Relações Exteriores e 
pela Polícia Militar; Cédula de Identidade para estrangeiros; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou 
Conselhos de Classes que por Lei Federal valem como documento de identidade como, por exemplo, as 
Carteiras do CREA, CRA, CRB, CRM, OAB, etc.; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira 
Nacional de Habilitação (com fotografia nos termos da Lei nº 9.503/97). 
5.5.2- Não será admitido na sala de prova o candidato que não estiver de posse dos documentos hábeis 
previstos no item anterior.  
5.5.3- Eventualmente, se, por qualquer motivo, o nome do candidato não constar nas Listas de Presença, mas 
este tiver em seu poder o respectivo comprovante de pagamento efetuado nos moldes previstos neste Edital, o 
candidato poderá participar deste concurso público, devendo, para tanto, preencher formulário específico no dia 
da realização das provas objetivas. 
5.5.4- A inclusão de que trata o item anterior será realizada de forma condicional, sujeita à posterior verificação 
da referida regularidade, por apreciação da Comissão Coordenadora do Concurso. 
5.5.5- Constatada a irregularidade da inscrição a inclusão do candidato será automaticamente cancelada, sem 
direito a reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela 
decorrentes. 

 
5.6- Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar no dia da realização das provas, documento de identidade 
original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência com data 
de validade atualizada, bem como outro documento oficial que o identifique.  
 
5.7- O candidato deverá comparecer ao local designado para as provas munido de documento oficial com foto, 
comprovante de Inscrição devidamente pago, caneta esferográfica azul, lápis preto nº 2 e borracha. 
 
5.8- A inviolabilidade das provas será comprovada no local de execução das provas, no momento do rompimento do 
lacre dos malotes na presença dos candidatos. 
 
5.9- Durante a execução das provas não será permitida consulta a nenhuma espécie de legislação, livro, revista ou 
folheto, bem como o uso de máquina calculadora, telefone celular ou qualquer outro meio de comunicação ou consulta, 
como também não será admitida comunicação entre os candidatos. 
 
5.10- O tempo máximo de duração da prova objetiva será de 3 (três) horas. 
 
5.11- O candidato deverá assinalar suas respostas na prova objetiva e marcá-las no Cartão de Respostas, que será o 
único documento válido para a correção eletrônica, que lhe será entregue no início da prova. 

5.11.1- Somente serão permitidos assinalamentos no Cartão de Respostas feitos pelo próprio candidato, vedada 
qualquer colaboração ou participação de terceiros, salvo em caso de candidato que tenha solicitado condição 
especial para esse fim. Nesse caso, se necessário, o candidato será acompanhado por um fiscal. 
5.11.2- Na correção do Cartão de Respostas será atribuída nota zero às questões que forem assinaladas 
incorretamente, rasuradas, que estiverem com mais de uma opção assinalada ou em branco. 
5.11.3- Sob nenhuma hipótese haverá a substituição do Cartão de Respostas, sendo da responsabilidade 
exclusiva do candidato os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente, emendas ou rasuras, ainda 
que legíveis. 
 

5.12- No decorrer da prova se o candidato observar qualquer anormalidade gráfica ou irregularidade na formulação de 
alguma questão, ou constatar que não esteja prevista no programa de provas, deverá manifestar-se junto ao Fiscal de 
Sala que, consultada a coordenação, encaminhará solução imediata ou anotará na folha de ocorrências para posterior 
análise da banca examinadora. 

5.12.1- Os pontos correspondentes às questões porventura anuladas serão atribuídos a todos os candidatos, 
independentemente da formulação dos recursos. 

 
5.13- O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação de provas depois de transcorrida, no 
mínimo, 01 (uma) hora de seu início. 

5.13.1- O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento de fiscal. 



5.13.2- Ao terminar a prova o candidato deverá entregar ao fiscal a folha de respostas devidamente preenchida, 
podendo, no entanto, levar consigo o caderno de questões. 
5.13.3- Os três últimos candidatos deverão permanecer juntos na sala, sendo somente liberados quando o 
último deles tiver concluído a prova. 
5.13.4-  O candidato deve se retirar do recinto ao término da prova.  

 
5.14- Não haverá segunda chamada ou repetição da prova objetiva, importando a ausência ou atraso do candidato na 
sua eliminação, seja qual for o motivo alegado. 
 
5.15- Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em virtude de 
afastamento do candidato da sala de prova, excetuando-se os casos previstos em lei, previamente solicitados nos 
termos do presente Edital. 
 
6-  DO JULGAMENTO DAS PROVAS 

 
6.1- As provas objetivas serão corrigidas por meio de processamento eletrônico, através de leitora óptica, e constarão 
de 40 (quarenta) questões para os empregos de nível de escolaridade Ensino Fundamental, Ensino Médio e Técnico e 
50 (cinquenta) questões para os empregos de nível de escolaridade Ensino Superior, compostas de testes de múltipla 
escolha, com 4 (quatro) alternativas cada, com apenas uma alternativa correta. 
 
6.2- O Concurso Público constará de provas objetivas que versarão, conforme o caso, sobre Conhecimentos Gerais e 
Conhecimentos Específicos, cada uma com 04 (quatro) alternativas diferentes e somente 01 (uma) correta, variando a 
composição das provas em conformidade com o conteúdo programático a que se refere o item 4.2 deste Edital.  
 
6.3- As questões de múltipla escolha serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, onde cada questão 
valerá 2,50 (dois e meio) pontos para as provas com 40 (quarenta) questões e 2,0 (dois) pontos para as provas com 50 
(cinquenta) questões.  
 
6.4- Será considerado habilitado na prova objetiva o candidato que obtiver a nota final igual ou superior a 50,00 
(cinquenta) pontos. 
 
6.5- Caso alguma questão venha a ser anulada, a mesma será considerada correta para todos os candidatos, de 
modo que a sua pontuação será atribuída a todos os candidatos indistintamente.  
 
7- DAS PROVAS DE TÍTULOS 
 
7.1- Concorrerão à prova de títulos de cursos de aperfeiçoamento acadêmico, os candidatos ao emprego de 
Técnico em Enfermagem e todos os demais cuja exigência de escolaridades seja de nível superior completo e que 
atingirem a pontuação mínima indicada no item 6.4 do presente edital. 
  

7.1.1- Para o emprego de Técnico em Enfermagem Serão considerados para a Prova de Títulos os certificados 
de conclusão de cursos ou diplomas, em nível de especialização, que tenham relação direta com a área de 
atuação, devidamente registrados no Ministério da Educação. 
7.1.2- Para todos os empregos de nível superior serão considerados para a Prova de Títulos os certificados de 
conclusão de cursos ou diplomas que tenham relação direta com a área de atuação, devidamente registrados 
no Ministério da Educação, de Pós Graduação, em nível de Especialização, “Lato Sensu”, Mestrado e Doutorado 
“Stricto Sensu”. 
7.1.3- Os documentos de Títulos que forem representados por declarações, certidões, atestados e outros 
documentos que não tenham o cunho definitivo de conclusão de curso, deverão estar acompanhados, 
OBRIGATORIAMENTE, do respectivo histórico escolar. A declaração (ou os demais documentos mencionados 
neste item) e o histórico escolar deverão ser expedidos por Instituição Oficial, ou reconhecida, em papel 
timbrado, e deverão conter carimbo e identificação da instituição. 

 
7.2- Todos os empregos públicos concorrerão à prova de títulos de CONTAGEM DO TEMPO DE EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL PÚBLICA OU PRIVADA.  
 
7.3- Os títulos serão pontuados na seguinte forma: 

 
7.3.1- Títulos de Aperfeiçoamento Acadêmico:  
 

Certificado e/ou Diploma Pontuação 

Pós Técnico Especialização  05 (cinco) 

Especialização “Latu Sensu”- carga horária mínima 360 horas 05 (cinco) 

Mestrado “Strictu Sensu” 10 (dez) 

Doutorado “Strictu Sensu” 20 (vinte) 

 
 



7.3.2- Títulos de Contagem do Tempo de Experiência Profissional 
 

Tempo de Experiência no Emprego Pontuação 

Acima de 60 meses 05 (cinco) pontos 

49 a 60 meses 04 (quatro) pontos 

37 a 48 meses 03 (três) pontos 

25 a 36 meses 02 (dois) pontos 

12 a 24 meses 01 (um) ponto 

03 a 12 meses 0,5 (meio) ponto 

 
7.4- A comprovação de TEMPO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL PÚBLICA NO EMPREGO nas esferas 
municipais, estaduais, federal ou distrital será avaliada mediante apresentação de CERTIDÃO específica, preenchida 
pela administração pública correspondente, prestado em data retroativa ao dia 31 de janeiro de 2013. 
 
7.5- A comprovação de TEMPO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL PRIVADA NO EMPREGO será avaliada 
mediante apresentação de CERTIDÃO específica com firma reconhecida e fotocópia autenticada da CARTEIRA DE 
TRABALHO (parte referente à identificação pessoal e do contrato de trabalho) ou Contrato de Trabalho específico, 
prestado em data retroativa ao dia 31 de janeiro de 2013. 
 
7.6- Entende-se EXPERIÊNCIA pelo o lapso temporal efetivo em que o candidato tenha exercido ou exerça 
atribuições que tenham relação direta com os atributos do emprego pretendido. 

7.6.1- Para o mesmo período de tempo de experiência profissional pública e/ou privada no emprego, será 
aceita apenas uma certidão específica; 
7.6.2- Quando da apresentação de mais de uma certidão específica, preenchidas por diferentes órgãos, 
entidades ou empresas públicas e/ou privadas, que comprovem contagem de tempo de experiência profissional 
pública e/ou privada no emprego em períodos diferentes, será totalizado o tempo em ano(s), mês(es) e dia(s); 
7.6.3- Havendo apresentação de mais de uma certidão específica, que tenham tempo de experiência 
profissional pública e/ou privada no emprego concomitante em um determinado período, será totalizado o tempo 
de experiência de apenas uma certidão. 
7.6.4- A(s) certidão(ões) não poderá(ão) conter rasuras e/ou emendas. 
 

7.7- Os documentos comprobatórios da titulação deverão ser entregues em cópias com autenticação cartorária e 
estes não serão devolvidos aos candidatos, independente de habilitação, ou não, do candidato, ou mesmo após 
o término do prazo do concurso. 

 7.7.1- Os pontos não poderão ser cumulativos, podendo o candidato apresentar apenas um certificado de cada 
nível de pós-graduação. 

 7.7.2- Somente serão considerados como títulos os cursos no campo de atuação do emprego. 
 7.7.3- A entrega de títulos não assegura direito a pontuação, sendo que estes deverão ser analisados e serão 

pontuados conforme tabela do item 7.3. 
 7.7.4- A pontuação aferida será acrescida na nota final do candidato e computada para efeito de classificação. 
 
7.8- Os candidatos que possuírem títulos em conformidade com o item 7.3 deverão entregar os documentos 
comprovantes, para a pontuação por titulação, na data e horário designado para a prestação da prova objetiva. 

7.8.1- Os candidatos deverão obrigatoriamente apresentar os documentos relativos à titulação em envelope 
lacrado, onde conste o número de inscrição, nome completo, o emprego pretendido e a relação de títulos 
entregues, conforme Anexo III – Formulário de Entrega de Títulos, disponível no endereço 

www.assessorarte.com.br; 
7.8.2- Os envelopes devem ser entregues ao fiscal de sala ao término de sua prova objetiva, devendo o fiscal 
de sala somente assinar o canhoto (comprovante de entrega) do Formulário de Entrega de Títulos; 
7.8.3- Não serão aceitos envelopes abertos, com lacres rompidos ou violados; 
7.8.4- Não serão aceitos documentos entregues em outros locais, nem em data diferente da prevista e nem 
encaminhados via postal. 
 

7.9- Não serão considerados títulos os cursos que constem das exigências para o exercício dos empregos dispostos 
nos itens 1.1, 1.2 e 1.3.  
 
7.10- A nota máxima a ser obtida na Prova de Títulos será de 40,00 (quarenta) pontos. 
 
8-  DA CLASSIFICAÇÃO 
 
8.1 - Os candidatos habilitados serão classificados em ordem decrescente da nota final. 

8.1.1 - Quando houver previsão de prova de títulos, a classificação final será realizada pela soma simples das 
pontuações obtidas nas provas objetivas e de títulos, conforme a seguinte fórmula:  
  
NF = NPO + NPT 

 
 

http://www.assessorarte.com.br/


Onde:  
NF = Nota Final; 
NPO = Nota obtida na prova Objetiva; 
NPT = Nota obtida na Prova de Títulos 
 
8.2 - Da publicação da listagem de classificação final, o candidato poderá apresentar recurso à Comissão Coordenadora 
do Concurso Público do CONSAÚDE, o que será admitido para único efeito de correção de notório erro de fato, o qual 
será analisado pela empresa Assessorarte Assessoria de Serviços Técnicos Especializados Ltda EPP e referendado 
pela Comissão Coordenadora do Concurso Público. 
 
8.3 - Na hipótese de igualdade de nota terá preferência, sucessivamente, o candidato que: 

8.3.1- for mais idoso; 
8.3.2- tiver maior número de filhos menores de 18 anos ou inválidos sob sua dependência. 

9 -  RESULTADOS E RECURSOS 

 
9.1 - O gabarito oficial das provas objetivas será divulgado, no dia seguinte após a realização das provas objetivas, por 
meio de Edital, através de afixação no prédio do CONSAÚDE, situado na Rua dos Expedicionários nº 140, em 

Pariquera-Açu, Centro e nos endereços eletrônicos www.consaude.org.br e www.assessorarte.com.br em 

caráter informativo.  
   
9.2 - Caberão recursos quanto a: publicação dos editais, aplicação das provas, referente à formulação das questões, 
divulgação de gabaritos, contra erros ou omissões, classificação e notas obtidas e publicação do resultado final, dentro 
de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data da divulgação ou publicação do ato, devendo o pedido ser encaminhado 

via e-mail para recursos@assessorarte.com.br, o qual será analisado pela empresa Assessorarte Assessoria de 

Serviços Técnicos Especializados Ltda EPP e referendado pela Comissão Coordenadora do Concurso Público. 
9.2.1- No caso do recurso ser contra a aplicação da prova, ou gabarito, este deverá ser devidamente 
fundamentado, incluindo bibliografia pesquisada, deverá conter todos os dados que informem a identidade do 
candidato recorrente, emprego e seu número de inscrição. 
9.2.2- Será rejeitado o recurso que: 
a-) estiver incompleto; 
b-) não apresentar argumentação lógica e consistente; 
c-) for enviado fora do prazo; 
d-) for encaminhado via fax, via postal, via internet e/ou correio eletrônico em e-mail diferente do estabelecido; 

 
9.3- Será admitido ao candidato apresentar recurso sobre o mesmo fato apenas uma vez, o qual poderá abranger 
uma ou mais questões relativamente ao seu conteúdo, sendo automaticamente desconsiderados os recursos de igual 
teor interpostos pelo mesmo candidato; 

 
9.4- Caso o recurso for considerado procedente e houver alteração no gabarito oficial todas as provas objetivas que 
contenham a mesma questão serão corrigidas novamente.  
 
9.5- O resultado com a classificação final do concurso será publicado oficialmente no jornal que publica os atos 
oficiais do CONSAÚDE "JORNAL EM REVISTA" do município de Registro, através de afixação no prédio do 
CONSAÚDE, situado na Rua dos Expedicionários nº 140, em Pariquera-Açu, Centro e nos endereços eletrônicos 

www.consaude.org.br e www.assessorarte.com.br em caráter informativo.  

 
9.6- Os recursos deverão ser apresentados conforme modelo disposto no Anexo IV – Formulário de Recursos. 
 
9.7- Os recursos intempestivos serão desconsiderados. 
 
9.8- Os candidatos tomarão ciência quanto ao deferimento ou indeferimento do recurso, por meio de Edital, podendo 

consultar integralmente o seu conteúdo através do endereço eletrônico www.assessorarte.com.br, sendo que não 

será encaminhada qualquer resposta via fax, e-mail, postal ou por telefone.  
 
9.9- A decisão da Banca Examinadora em relação à análise de recursos terá caráter irrevogável. 
 
10- DA ADMISSÃO 
 
10.1- A aprovação no concurso assegurará apenas a expectativa de direito à admissão, ficando a concretização desse 
ato condicionada à observância das disposições legais pertinentes, do exclusivo interesse e conveniência do 
CONSAÚDE e da rigorosa ordem de classificação e do prazo de validade do Concurso. 
 
10.2- Somente poderão ser convocados para admissão os candidatos aprovados e classificados na forma do item 6 e 
7. 
 

http://www.consaude.org.br/
http://www.assessorarte.com.br/
mailto:recursos@assessorarte.com.br
http://www.consaude.org.br/
http://www.assessorarte.com.br/
http://www.assessorarte.com.br/


10.3- Havendo desistência de candidatos convocados para admissão, abertura ou criação de novas vagas, a Diretoria 
de Recursos Humanos do CONSAÚDE poderá proceder, durante a validade do concurso, a tantas convocações, 
quantas forem necessárias.  
10.4- Os candidatos aprovados e admitidos estarão sujeito ao estágio probatório nos termos do artigo 41 da 
Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional nº 19/1998. 
 
10.5- A admissão dos candidatos, observada a ordem de classificação final por Emprego, far-se-á, pelo CONSAÚDE, 
obedecido o limite de vagas existentes, as que vierem a ocorrer e as que forem criadas posteriormente, desde que 
durante o prazo  de validade deste concurso.  
 
10.6- A convocação será feita através do Jornal “Em Revista” do município de Registro, SP, que publica os atos 
oficiais do CONSAÚDE, determinando o horário, dia e local para a apresentação do candidato. 
 
10.7- Perderão os direitos decorrentes do concurso o candidato que não comparecer no prazo e local estabelecido 
pelo CONSAÚDE. 
 
10.8- Por ocasião da admissão, serão exigidos dos candidatos classificados os documentos relativos à confirmação 
das condições estabelecidas no item 2, sendo que a não apresentação de quaisquer deles importará na exclusão do 
candidato da lista de classificados. 

10.8.1- Os documentos deverão ser apresentados no original e em cópias autenticadas, sendo que não serão 
aceitos protocolos dos documentos exigidos, nem cópias não autenticadas. 
10.8.2- É facultado ao CONSAÚDE exigir dos candidatos, na admissão, além da documentação prevista neste 
Edital e pela Diretoria de Recursos Humanos, outros documentos, inclusive comprobatórios de bons 
antecedentes que julgar necessários, como atestados de antecedentes, certidões dos distribuidores cíveis e 
criminais. 

 
10.9- Na admissão o candidato será submetido a exame admissional, de caráter eliminatório, para avaliação de suas 
condições físicas e mentais. 

10.9.1- Os candidatos portadores de deficiência serão submetidos à avaliação, perante uma junta 
multidisciplinar que fornecerá o laudo comprobatório de sua capacidade para o exercício das funções inerentes 
ao Emprego no qual venha a ser investido. 
 

10.10- O concurso terá validade de 2 (dois) anos, contado da data da homologação de seus resultados, podendo o 
prazo ser prorrogado, a critério do CONSAÚDE, por igual período. 
 
10.11- O candidato deverá manter durante o prazo de validade do Concurso o seu endereço atualizado para eventuais 
comunicações, não lhe cabendo qualquer reclamação caso não seja possível ao CONSAÚDE contatá-lo por falta da 
citada atualização. 
 
10.12- O candidato que não assumir suas funções no prazo 30 (trinta) dias perderá o direito à admissão. 
 
10.13- No caso do candidato convocado não aceitar ocupar a vaga, o mesmo deverá assinar o termo de desistência, 
sendo excluído do respectivo concurso. 
 
10.14- O candidato somente será admitido se aceitar o horário de trabalho oferecido pelo CONSAÚDE de acordo com o 
excluivo interesse e conveniência, sendo que as jornadas de trabalho poderão ser de 06 (seis) horas, 08 (oito) horas, 12 
(doze) horas ou 24 (vinte e quatro) horas, em horários diúrno, noturno, matutino ou vespertino.   
 
11- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
11.1- A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação das condições do 
concurso, tais como se acham estabelecidas neste edital e nas normas legais pertinentes. 
 
11.2- A determinação do local das provas é atribuição exclusiva da Comissão de Concurso Público do CONSAÚDE. 
 
11.3- Serão excluídos do concurso, por ato da Comissão de Concurso Público do CONSAÚDE, sem prejuízo das 
medidas de ordem administrativa, civil e criminal, o candidato que: 

a) Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 
b) Agir com incorreção, violência, descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação 
das provas e demais atividades, ou mesmo, por qualquer razão tentar tumultuá-la; 
c) For surpreendido utilizando-se de meios proibidos por este Edital; 
d) For responsável por falsa identificação pessoal; 
e) Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos para obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer etapa 
do concurso; 
f) Não devolver integralmente o material recebido, exceto o caderno de provas; 
g) Efetuar inscrição fora do prazo previsto; 
h) Deixar de atender a convocação ou qualquer outra orientação da Comissão de Concurso Público.  

 



11.4- A inexatidão das afirmativas e/ou a existência de irregularidades de documentos, mesmo que verificadas 
posteriormente, acarretarão a nulidade da inscrição e a desqualificação do candidato, com todas as suas decorrências, 
sem prejuízo das medidas de ordem administrativa, civil e criminal. 
 
11.5- Após 180 (cento e oitenta) dias contados da data da homologação os Cartões de Respostas serão incinerados, 
mantendo-se, porém os registros eletrônicos durante o prazo de validade do concurso.  
 
11.6- Todas as publicações relativas ao presente concurso serão feitas no jornal que publica os atos oficiais do 
CONSAÚDE "JORNAL EM REVISTA" do município de Registro, SP. 
 
11.7- As divulgações e comunicações realizadas pela internet possuem caráter apenas informativo, devendo o 
candidato acompanhar as publicações oficiais através do jornal que publica os atos oficiais do CONSAÚDE "JORNAL 
EM REVISTA" do município de Registro. 
 
11.8- Caberá à Diretora Superintendente do CONSAÚDE a homologação dos resultados finais. 
 
11.9- A Assessorarte – Assessoria de Serviços Técnicos Especializados Ltda-EPP não autoriza a comercialização de 
apostilas e não se responsabiliza pelo teor das mesmas. 
 
11.10- Não serão fornecidos informação relativa a resultado de prova e resultado final via telefone, fax ou e-mail. 
    
11.11- Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Concurso Público do CONSAÚDE. 
 
11.12 - Integram este Edital os anexos:  
 

Anexo I - Programa de Provas; 
Anexo II - Cronograma; 
Anexo III - Formulário de Títulos; 
Anexo IV - Formulário de Recursos. 
 

Pariquera-Açu, 25 de setembro de 2013. 
 
 

JOÃO HENRIQUE TERGOLINO 
Presidente da Comissão de Concurso Público 

 

MARIA CÁRMEN AMARANTE BOTELHO 
Diretora Superintendente 

 
 



 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA  
 

UNIDADE: HOSPITAL REGIONAL DE ITANHAÉM - HRI  
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2013  

ANEXO I – PROGRAMA DE PROVAS 
 

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

 
 AUXILIAR DE SERVIÇOS 

 OFICIAL DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO 

 OFICIAL DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO – REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO 

 

CONHECIMENTOS GERAIS - COMUNS A TODOS OS EMPREGOS PÚBLICOS 

 
ATUALIDADES: Cultura e sociedade brasileira: música, literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, jornais, 
revistas e televisão. Fatos e elementos de política brasileira. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus 
impactos na sociedade contemporânea. Meio ambiente e cidadania: problemas, políticas públicas, aspectos locais, 
nacionais e globais. Panorama local, nacional e internacional contemporâneo. Panorama da economia nacional e 
internacional. (notícias veiculadas nos últimos seis meses da data da prova) 

Fontes de Estudo: Jornais, revistas e noticiários. 
 

 
 AUXILIAR DE SERVIÇOS 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
CONHECIMENTOS DE PORTUGUÊS: Acentuação gráfica; Crase; Ortografia; Encontros vocálicos; Dígrafos; Adjetivo; 
Pontuação; Substantivo – gênero, número, grau; Separação de sílabas; Pronomes; Sinônimo; Antônimo; Verbos e 
Interpretação de texto. OBS: Já serão utilizadas as regras ortográficas introduzidas pelo Decreto Federal n. 6.583 de 
29/09/08. 
 
CONHECIMENTOS DE MATEMÁTICA: Adição, subtração, divisão e multiplicação de números inteiros e fracionários; 
Porcentagem; Geometria; Medidas: de comprimento, de superfície, de capacidade, de massa, de tempo. 
 
CONHECIMENTOS DAS ATIVIDADES INERENTES AO EMPREGO PÚBLICO: Noções e Normas de Segurança do 
Trabalho, Higiene e Comportamento. Prevenção de Riscos no Ambiente de Trabalho; Organização do Trabalho e 
Processos de Trabalho, Medidas de Proteção Coletiva, Medidas de Proteção Individual, Proteção Contra Incêndio e 
Primeiros Socorros; Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho, Coleta e Armazenamento do Lixo.  

 
 

 OFICIAL DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
CONHECIMENTOS DE PORTUGUÊS: Acentuação gráfica; Crase; Ortografia; Encontros vocálicos; Dígrafos; Adjetivo; 
Pontuação; Substantivo – gênero, número, grau; Separação de sílabas; Pronomes; Sinônimo; Antônimo; Verbos e 
Interpretação de texto. OBS: Já serão utilizadas as regras ortográficas introduzidas pelo Decreto Federal n. 6.583 de 
29/09/08. 
 
CONHECIMENTOS DE MATEMÁTICA: Adição, subtração, divisão e multiplicação de números inteiros e fracionários; 
Porcentagem; Geometria; Medidas: de comprimento, de superfície, de capacidade, de massa, de tempo. 
 
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: Editor de texto, Editor de planilha e Noções básicas de Sistema Operacional. 
 
CONHECIMENTOS DAS ATIVIDADES INERENTES AO EMPREGO PÚBLICO: Noções e Normas de Segurança do 
Trabalho, Higiene e Comportamento. Prevenção de Riscos no Ambiente de Trabalho; Organização do Trabalho e 
Processos de Trabalho, Medidas de Proteção Coletiva, Medidas de Proteção Individual, Proteção Contra Incêndio e 
Primeiros Socorros; Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho, Coleta e Armazenamento do Lixo.  



 OFICIAL DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO – REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
CONHECIMENTOS DE PORTUGUÊS: Acentuação gráfica; Crase; Ortografia; Encontros vocálicos; Dígrafos; Adjetivo; 
Pontuação; Substantivo – gênero, número, grau; Separação de sílabas; Pronomes; Sinônimo; Antônimo; Verbos e 
Interpretação de texto. OBS: Já serão utilizadas as regras ortográficas introduzidas pelo Decreto Federal n. 6.583 de 
29/09/08. 
 
CONHECIMENTOS DE MATEMÁTICA: Adição, subtração, divisão e multiplicação de números inteiros e fracionários; 
Porcentagem; Geometria; Medidas: de comprimento, de superfície, de capacidade, de massa, de tempo. 
 
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: Editor de texto, Editor de planilha e Noções básicas de Sistema Operacional. 
 
CONHECIMENTOS DAS ATIVIDADES INERENTES AO EMPREGO PÚBLICO: Noções e Normas de Segurança do 
Trabalho, Higiene e Comportamento. Prevenção de Riscos no Ambiente de Trabalho; Organização do Trabalho e 
Processos de Trabalho, Medidas de Proteção Coletiva, Medidas de Proteção Individual, Proteção Contra Incêndio e 
Primeiros Socorros; Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho, Coleta e Armazenamento do Lixo.  
 



 

ENSINO MÉDIO/TÉCNICO 

 
 OFICIAL ADMINISTRATIVO 

 TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

 TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

 TÉCNICO EM RADIOLOGIA MÉDICA 

 

CONHECIMENTOS GERAIS - COMUNS A TODOS OS EMPREGOS PÚBLICOS 

 
ATUALIDADES: Cultura e sociedade brasileira: música, literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, jornais, 
revistas e televisão. Fatos e elementos de política brasileira. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus 
impactos na sociedade contemporânea. Meio ambiente e cidadania: problemas, políticas públicas, aspectos locais, 
nacionais e globais. Panorama local, nacional e internacional contemporâneo. Panorama da economia nacional e 
internacional. (notícias veiculadas nos últimos seis meses da data da prova) 

Fontes de Estudo: Jornais, revistas e noticiários. 
 
 

 OFICIAL ADMINISTRATIVO 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
CONHECIMENTOS DE PORTUGUÊS: Fonética e Fonologia; Divisão Silábica; Acentuação Gráfica; Emprego do hífen; 
Ortografia; Pontuação; Processos de Formação das Palavras; Estrutura das Palavras; Classes Gramaticais; Pronomes: 
emprego e colocação; Empregos de tempos e modos verbais, vozes do verbo; Concordância nominal e verbal; Crase; 
Interpretação de texto; Análise Sintática; Análise Morfológica; Regência Verbal e Nominal; Figuras de Linguagem; Vícios 
de Linguagem. Obs. Já serão utilizadas as regras ortográficas introduzidas pelo Decreto Federal n. 6.583 de 29/09/08. 
 
CONHECIMENTOS DE MATEMÁTICA: Conjuntos Numéricos: naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais; Intervalos; 
Expressões algébricas; Potenciação; Radiciação; Equação e inequação do 1º grau; Fatoração; Regra de Três simples e 
composta; Porcentagem; Juros simples e compostos; Descontos; Noções de estatística: médias, distribuição de 
frequências e gráficos; Equação do 2º grau; Funções do 1º e do 2º graus: conceito, gráfico, propriedades e raízes; 
Geometria: plana e espacial; Relações e funções; Sistema decimal de medidas: unidade de comprimento e superfície; 
Área das Figuras Planas. 
 
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: Editor de texto, Editor de planilha e Noções básicas de Sistema Operacional. 
 
CONHECIMENTOS DAS ATIVIDADES INERENTES AO EMPREGO PÚBLICO:  

 

Noções de Protocolo e Arquivo: organização, alfabetação, métodos de arquivamento; arquivos correntes e 
intermediários; arquivos permanentes; protocolos; noções básicas de tipologias documentais e suportes físicos: 
microfilmagem, automação, preservação, conservação e restauração de documento.  

 

Noções de Administração de Pessoas: o homem e a organização: objetivos individuais e organizacionais, clima 
organizacional, aprendizagem organizacional; visão estratégica e operacional; políticas de RH.  

 

Noções de Administração de Recursos Materiais: introdução à Administração de Material; conceituação de Material e 
Patrimônio; o Patrimônio das empresas e órgãos públicos; atividades básicas da Administração de Material; as compras 
nas organizações.  

 

Noções de Administração Orçamentária e Financeira: Orçamento Público: conceitos e princípios; o ciclo orçamentário; 
créditos adicionais; estágios da despesa pública: empenho, liquidação e pagamento, noções básicas de licitações 
públicas. 

 

Matemática Financeira: Empréstimos, Financiamentos, Juro Simples e Juros Compostos, Sistemas de Amortização: 
SAF, SAC e PRICE. 



 
 TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
CONHECIMENTOS DE PORTUGUÊS: Fonética e Fonologia; Divisão Silábica; Acentuação Gráfica; Emprego do hífen; 
Ortografia; Pontuação; Processos de Formação das Palavras; Estrutura das Palavras; Classes Gramaticais; Pronomes: 
emprego e colocação; Empregos de tempos e modos verbais, vozes do verbo; Concordância nominal e verbal; Crase; 
Interpretação de texto; Análise Sintática; Análise Morfológica; Regência Verbal e Nominal; Figuras de Linguagem; Vícios 
de Linguagem. Obs. Já serão utilizadas as regras ortográficas introduzidas pelo Decreto Federal n. 6.583 de 29/09/08. 
 
CONHECIMENTOS DE MATEMÁTICA: Conjuntos Numéricos: naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais; Intervalos; 
Expressões algébricas; Potenciação; Radiciação; Equação e inequação do 1º grau; Fatoração; Regra de Três simples e 
composta; Porcentagem; Juros simples e compostos; Descontos; Noções de estatística: médias, distribuição de 
frequências e gráficos; Equação do 2º grau; Funções do 1º e do 2º graus: conceito, gráfico, propriedades e raízes; 
Geometria: plana e espacial; Relações e funções; Sistema decimal de medidas: unidade de comprimento e superfície; 
Área das Figuras Planas. 
 
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: Editor de texto, Editor de planilha e Noções básicas de Sistema Operacional. 
 
LEI Nº 10.241, DE 17 DE MARÇO DE 1999 DE SÃO PAULO:- Dispõe sobre os direitos dos usuários dos serviços e das 
ações de saúde no Estado e dá outras providências. 
 
CONHECIMENTOS DAS ATIVIDADES INERENTES AO EMPREGO PÚBLICO:  

 

Metodologia do processo de enfermagem e o raciocínio crítico na sistematização da assistência de enfermagem 

 

Enfermagem em central de material e esterilização  

 

Assistência de enfermagem aos pacientes com diagnósticos clínicos e em especial orientação do paciente diabético e 
hipertenso. 

 

Assistência de enfermagem em pediatria e neonatologia 

 

Assistência de enfermagem em urgências e emergências 

 

Assistência de enfermagem em Saúde Mental 
 

Assistência de enfermagem em saúde pública e programas de saúde do Ministério da Saúde  

 

Assistência de enfermagem em obstetrícia, ginecologia 

 

Administração e gerenciamento em enfermagem 

 

Enfermagem em saúde do trabalhador 

 

Vigilância e Promoção em saúde 

 

Legislações regulamentadoras do exercício profissional da enfermagem 

 

Competências do Conselho Federal de Enfermagem e Conselho Regional de Enfermagem  

 

Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem 

 

Comunicação em enfermagem 

 

Lei 8080 do Sistema Único de Saúde (SUS): princípios, diretrizes, estrutura e organização; Políticas de Saúde; Estrutura 
de funcionamento das instituições e suas relações com os serviços de saúde; Ações e programas do SUS; Direito dos 
usuários dos serviços de saúde; Direito da Criança e Adolescente.  

 

Administração de medicamentos.  

 

Prevenção e controle de infecção hospitalar.  

 

Enfermagem na Saúde da mulher.  

 

Técnicas dos procedimentos de Enfermagem.  

 

Gerenciamento de resíduos em Serviços de Saúde.  

 

Prevenção e tratamento de feridas.  

 

Enfermagem em clínica médica e cirúrgica.  

 

Enfermagem materno-infantil.  

 

Enfermagem em centro cirúrgico/central de material.  

 

Assistência de enfermagem no período pré, trans e pós operatório.  

 

Infecção hospitalar e doenças transmissíveis.  



 

Assistência de Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva Adulta e Neonatal.  
 
Bibliografia Sugerida: 
www.saúde.gov.br / http://www.who.int/en / www.anvisa.gov.br / http://www.cns.org.br / www.hospvirt.org.br / 
www.inca.gov.br / http://www.paho.org / www.coren.org.br 
BRUNNER, L.S.; SUDDARTH, D.S. Tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2002. v. 1, 2, 3 e 4. 
Diagnósticos de Enfermagem da NANDA: definições e classificação 2005-2006/Nort American Nursing Diagnosis 
Association; tradução Cristina Correa. Porto Alegre: Artmed, 2006.  
GOLDENZWAIG, N.R.S.C. Administração de Medicamentos na Enfermagem, 5ª ed. Editora Guanabara Koogan, 2005-
2006.  
POTTER, P.A; PERRY A.,G. Grande tratado de enfermagem: prática clínica e prática hospitalar. 3. ed. Santos Editora, 
2002. 
STEFANELLI, M. C; CARVALHO, E. C. A Comunicação nos diferentes contextos da Enfermagem. Barueri: Manole Ltda, 
2005.156p. 

 

 
 
 

http://www.who.int/en%20/
http://www.anvisa.gov.br/
http://www.cns.org.br/
http://www.hospvirt.org.br/
http://www.inca.gov.br/
http://www.paho.org/
http://www.coren.org.br/


 
 TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
CONHECIMENTOS DE PORTUGUÊS: Fonética e Fonologia; Divisão Silábica; Acentuação Gráfica; Emprego do hífen; 
Ortografia; Pontuação; Processos de Formação das Palavras; Estrutura das Palavras; Classes Gramaticais; Pronomes: 
emprego e colocação; Empregos de tempos e modos verbais, vozes do verbo; Concordância nominal e verbal; Crase; 
Interpretação de texto; Análise Sintática; Análise Morfológica; Regência Verbal e Nominal; Figuras de Linguagem; Vícios 
de Linguagem. Obs. Já serão utilizadas as regras ortográficas introduzidas pelo Decreto Federal n. 6.583 de 29/09/08. 
 
CONHECIMENTOS DE MATEMÁTICA: Conjuntos Numéricos: naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais; Intervalos; 
Expressões algébricas; Potenciação; Radiciação; Equação e inequação do 1º grau; Fatoração; Regra de Três simples e 
composta; Porcentagem; Juros simples e compostos; Descontos; Noções de estatística: médias, distribuição de 
frequências e gráficos; Equação do 2º grau; Funções do 1º e do 2º graus: conceito, gráfico, propriedades e raízes; 
Geometria: plana e espacial; Relações e funções; Sistema decimal de medidas: unidade de comprimento e superfície; 
Área das Figuras Planas. 
 
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: Editor de texto, Editor de planilha e Noções básicas de Sistema Operacional. 
 
LEI Nº 10.241, DE 17 DE MARÇO DE 1999 DE SÃO PAULO:- Dispõe sobre os direitos dos usuários dos serviços e das 
ações de saúde no Estado e dá outras providências. 
 
CONHECIMENTOS DAS ATIVIDADES INERENTES AO EMPREGO PÚBLICO:  

 

Redes: Modelo ISO/OSI e modelo TCP/IP, protocolos TCP/ IP versão 4 e 6, DHCP, DNS, endereçamento IP versão 4 e 
6, endereçamento de sub-rede (CIDR/VLSM), padrão TIA/EIA 568-A e 568-B, padrão Ethernet 802.3 / Fast Ethernet 
IEEE 802. 3u/ Gigabit Ethernet 802.3ab, redes wireless padrão IEEE 802.11 a/b/g/n, protocolo 802.1q (Vlan), noções de 
virtualização, utilitários de teste e diagnóstico. Noções de Fibra ótica. Conhecimento sobre ambientes Intranet e Internet. 
Noções de configuração e gerenciamento dos equipamentos de redes: Roteadores, Switches, Acess Point e Switches 
Routers. Noções de configuração e gerenciamento de aplicações de telefonia VoIP, Streaming de Vídeo e Multicasting. 

 

Hardware: Noções básicas de hardware, instalação e manutenção, análise e solução de problemas em hardware, 
especificações técnicas, diagnósticos causa/efeito, noções básicas de eletro/eletrônica, fontes de alimentação e no-
break/UPS.  -Sistemas Operacionais, Aplicativos e Informática Básica: sistema operacional Windows XP Professional, 
Windows 7 Professional, Windows 8, Windows Server 2003/2008 Enterprise, Comandos MS DOS,  Linux Ubuntu, 
Microsoft Office 2010/2013 (Outlook, Word, Excel, Access, powerpoint), Star office, navegador Internet Explorer 9 ou 
superior, navegador Firefox 14 ou superior, navegador chrome 28 ou superior, noções de Internet e noções de aplicativo 
de e-mail, noções de aplicativos de antivírus, sistemas de arquivos, gerenciamento de usuários, configuração de rede, 
instalação/ remoção de aplicativos, gerenciamento de serviços, firewall, DCHP e DNS. 

 
 
 
 



 
 TÉCNICO EM RADIOLOGIA MÉDICA 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
CONHECIMENTOS DE PORTUGUÊS: Fonética e Fonologia; Divisão Silábica; Acentuação Gráfica; Emprego do hífen; 
Ortografia; Pontuação; Processos de Formação das Palavras; Estrutura das Palavras; Classes Gramaticais; Pronomes: 
emprego e colocação; Empregos de tempos e modos verbais, vozes do verbo; Concordância nominal e verbal; Crase; 
Interpretação de texto; Análise Sintática; Análise Morfológica; Regência Verbal e Nominal; Figuras de Linguagem; Vícios 
de Linguagem. Obs. Já serão utilizadas as regras ortográficas introduzidas pelo Decreto Federal n. 6.583 de 29/09/08. 
 
CONHECIMENTOS DE MATEMÁTICA: Conjuntos Numéricos: naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais; Intervalos; 
Expressões algébricas; Potenciação; Radiciação; Equação e inequação do 1º grau; Fatoração; Regra de Três simples e 
composta; Porcentagem; Juros simples e compostos; Descontos; Noções de estatística: médias, distribuição de 
frequências e gráficos; Equação do 2º grau; Funções do 1º e do 2º graus: conceito, gráfico, propriedades e raízes; 
Geometria: plana e espacial; Relações e funções; Sistema decimal de medidas: unidade de comprimento e superfície; 
Área das Figuras Planas. 
 
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: Editor de texto, Editor de planilha e Noções básicas de Sistema Operacional. 
 
LEI Nº 10.241, DE 17 DE MARÇO DE 1999 DE SÃO PAULO:- Dispõe sobre os direitos dos usuários dos serviços e das 
ações de saúde no Estado e dá outras providências. 
 
CONHECIMENTOS DAS ATIVIDADES INERENTES AO EMPREGO PÚBLICO:  

 

Conceitos de radiação. 

 

Produção de RX - propriedades físicas dos RX. 

 

O filme radiográfico - chassis - encrans. 

 

Cassetes da radiologia digital. 

 

Radiação espalhada. 

 

Antidifusores - Grades. 

 

Emissão de RX. 

 

Fatores que influenciam a imagem radiográfica. 

 

Efeitos biológicos das radiações Ionizantes 

 

Proteção Radiológica. 

 

Efeito Anódico. 

 

Revelação  de filmes radiográficos, e Processamento digital 

 

Relação Kv/Ma. 

 

Crânio-face-seios paranasais. 

 

Coluna Vertebral. 

 

Cintura Pélvica - Cintura Escapular. 

 

Abdome-Tórax. 

 

Membros superiores e Membros inferiores 

 

Escanometria de membros inferiores. 

 

Aparelho Digestivo: Esôfago Técnica Padrão - Trânsito Intestinal - Enema Opaco - Colecistograma por dreno - 
Sialografia. 

 

Aparelho Genito-Urinário: Urografia Excretora - Uretrocistografia Miccional - Histerossalpingografia - Pielografia 
Ascendente. 

 

Radiografias de Urgências em Politraumatizados 

 

Exames especializados: Arteriografias cerebral, Renal, Membros Inferiores, Aortografia - Flebografia - Borncografia - 
Linfografia - Fistulografia - Pneumoartografia - Pneumomediastino - Dacriocistografia. 
Tomografia Axial Computadorizada. 

 
 
 



 

ENSINO SUPERIOR 

 
 ASSISTENTE SOCIAL 

 ENFERMEIRO 

 FARMACÊUTICO 

 FISIOTERAPEUTA 

 FONOAUDIÓLOGO 

 NUTRICIONISTA 

 PSICÓLOGO 

 TERAPEUTA OCUPACIONAL 

 

CONHECIMENTOS GERAIS - COMUNS A TODOS OS EMPREGOS PÚBLICOS 

 
ATUALIDADES: Cultura e sociedade brasileira: música, literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, jornais, 
revistas e televisão. Fatos e elementos de política brasileira. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus 
impactos na sociedade contemporânea. Meio ambiente e cidadania: problemas, políticas públicas, aspectos locais, 
nacionais e globais. Panorama local, nacional e internacional contemporâneo. Panorama da economia nacional e 
internacional. (notícias veiculadas nos últimos seis meses da data da prova) 

Fontes de Estudo: Jornais, revistas e noticiários. 
 
 
 

 ASSISTENTE SOCIAL 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
CONHECIMENTOS DE PORTUGUÊS: Interpretação de texto. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pontuação. 
Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: 
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação pronominal. 
Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos, parônimos. Sentido próprio e 
figurado das palavras. Obs. Já serão utilizadas as regras ortográficas introduzidas pelo Decreto Federal n. 6.583 de 
29/09/08. 
 
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: Editor de texto, Editor de planilha e Noções básicas de Sistema Operacional. 
 
LEI Nº 10.241, DE 17 DE MARÇO DE 1999 DE SÃO PAULO:- Dispõe sobre os direitos dos usuários dos serviços e das 
ações de saúde no Estado e dá outras providências. 
 
CONHECIMENTOS DAS ATIVIDADES INERENTES AO EMPREGO PÚBLICO:  
 
BONETTI, Dilsea A. Serviço Social e Ética. Convite a uma nova práxis. São Paulo: Cortez Editora, 1997;  
CARVALHO, Maria do Carmo (org). A Família Contemporânea em Debate. São Paulo: Cortez Editora, 1997;  
CURY, Munir e outros. “Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado”. Malheiros Editores, São Paulo, 1996;  
FALEIROS, Vicente de Paula. Estratégias em Serviço Social. São Paulo: Cortez, 1997;  
FREIRE, Lúcia M. B. O Serviço Social na Reestruturação Produtiva: espaços, programas e trabalho profissional. São 
Paulo: Cortez, 2003. 
FREIRE, Lucia M. B.; FREIRE, Silene de Moraes; CASTRO, Alba T. Barroso. Serviço Social, Política Social e Trabalho: 
desafios e perspectivas para o século XXI. 
IAMAMOTO, Marilda V. O Serviço Social na Contemporaneidade: trabalho e formação profissional. São Paulo: Cortez, 
1998. 
KALOUSTIAN, Silvio Manoug. Família Brasileira, a base de tudo. 6. ed. São Paulo: Cortez, Brasiléia, DF: UNICEF, 2004 
HOLLIDAY, Oscar Jara. Para sistematizar experiências / Oscar Jara Holliday; tradução de: Maria. Viviana V. Resende. 2. 
ed., revista. - Brasília: MMA, 2006 
Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). Lei 8.742 de 07.12.1993;  
NOB (norma de Operacionalização Básica) - 2005 
SUAS – Sistema Único de Assistência Social 
PNAS - (Política Nacional de Assistência Social - 2004)  
Revista Serviço Social e Sociedade - nº 78, 80, 90, 92 até 105, Editora Cortez  
SINASE - Sistema Nacional Sócio Educativo de Atendimento ao Adolescente; 
Código de Ética Profissional do Assistente Social. Lei Federal 8.662 de 07/06/1993;  
Constituição da República Federativa do Brasil. Ed. Atlas, 05 de outubro de 1988; 
Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. Estatuto do Idoso.  
Lei nº 8069 de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente.  
Lei nº 12.101 de 27 de novembro de 2009. 



Decreto nº 6.307, de 14 de dezembro de 2007. Dispõe sobre os benefícios eventuais de que trata o art. 22 da lei nº 
8.742, de 7 de dezembro de 1993. 
Resolução 16 do CNAS de 5 de maio de 2010. 
Tipificação nacional de serviços Socioassistenciais - resolução CNAS nº 109 de 11/11/2009 
SUS - Sistema Único de Saúde. 
Política de Assistência Social – CRAS – CREAS 
Família em seus diversos contextos sociais: definição legal, configurações e novos arranjos familiares, matricialidade 
sócio familiar, convivência familiar e comunitária, política de atenção às famílias, ameaça e violação de direitos, violência 
doméstica, abandono, rupturas conjugais. 
Estudo Social e Estudo Socioeconômico. 
Políticas de Atenção ao Idoso e suas dimensões contemporâneas. 
Políticas de Atenção às Pessoas com deficiência. 

 
 



 
 ENFERMEIRO 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
CONHECIMENTOS DE PORTUGUÊS: Interpretação de texto. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pontuação. 
Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: 
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação pronominal. 
Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos, parônimos. Sentido próprio e 
figurado das palavras. Obs. Já serão utilizadas as regras ortográficas introduzidas pelo Decreto Federal n. 6.583 de 
29/09/08. 
 
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: Editor de texto, Editor de planilha e Noções básicas de Sistema Operacional. 
 
LEI Nº 10.241, DE 17 DE MARÇO DE 1999 DE SÃO PAULO:- Dispõe sobre os direitos dos usuários dos serviços e das 
ações de saúde no Estado e dá outras providências. 
 
CONHECIMENTOS DAS ATIVIDADES INERENTES AO EMPREGO PÚBLICO:  
 
Metodologia do processo de enfermagem e o raciocínio crítico na sistematização da assistência de enfermagem 
Assistência de enfermagem aos pacientes com diagnósticos clínicos 
Assistência de enfermagem em saúde da criança e do adolescente 
Assistência de enfermagem em saúde mental 
Assistência de enfermagem em saúde pública e programas de saúde do Ministério da Saúde 
Assistência de enfermagem em saúde da mulher e do homem 
Administração e gerenciamento em enfermagem 
Enfermagem em saúde do trabalhador 
Cuidados e prevenção da violência contra grupos vulneráveis, crianças, mulheres e idosos 
Normas universais de bio-segurança 
Vigilância em saúde 
Legislações regulamentadoras do exercício profissional da enfermagem 
Competências do Conselho Federal de Enfermagem e Conselho Regional de Enfermagem 
Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem 
Comunicação em enfermagem 
Lei 8080 do Sistema Único de Saúde (SUS): princípios, diretrizes, estrutura e organização; Políticas de Saúde; Estrutura 
de funcionamento das instituições e suas relações com os serviços de saúde; Ações e programas do SUS: 
Humanização, Rede Cegonha e Método Canguru. Direito dos usuários dos serviços de saúde; Direito da Criança e do 
Adolescente.  
Programas de prevenção e controle de doenças transmissíveis.  
Programa Nacional de Imunização.  
Teorias e processo de enfermagem.  
Sistematização da Assistência de Enfermagem.  
Assistência de enfermagem em gerontologia.  
Administração de medicamentos.  
Conhecimentos de Técnicas de procedimentos de Enfermagem.  
Assistência de enfermagem ao paciente oncológico nas diferentes fases da doença e tratamentos; Quimioterapia e 
cirurgias.  
Assistência de Enfermagem Materno – Infantil: Recém-nascido normal e de alto risco; Distúrbio no recém-nascido; 
Assistência de enfermagem em obstetrícia: gravidez, trabalho de parto e puerpério – normal e complicações; Assistência 
de Enfermagem à criança com problemas clínicos nos sistemas: gastrointestinal, respiratório, circulatório – hematológico, 
músculo-esquelético, neurológicio e urinário.  
Enfermagem Médico-Cirúrgica: Assistência de enfermagem a pacientes cirúrgicos no pré, trans e pós -operatório; 
Assistência de Enfermagem à pessoas com feridas.  
Assistência de enfermagem a pacientes com problemas clínicos e cirúrgicos nos sistemas: gastrintestinal, respiratório, 
urinário, circulatório, hematológico, músculo-esquelético, reprodutor, neurológico, endocrinológico.  
Dieta parenteral, enteral e aleitamento materno.  
Atendimento a pacientes em situações de urgência e emergência.  
Doação, captação e transplante de órgãos.  
Violência, abuso de drogas, intoxicações.  
Assistência de Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva Adulta e Neontal.  
Gerenciamento de enfermagem em serviços de saúde.  
Dimensionamento, recrutamento e seleção, educação continuada, avaliação de desempenho, liderança, supervisão.  
Avaliação da qualidade dos processos de trabalho.  
Atuação da enfermagem em procedimentos e métodos diagnósticos.  
Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.  
Central de Material: Controle, validação, segurança e qualidade do processo de esterilização.  
Prática de biossegurança aplicadas ao processo de cuidar.  



Risco biológico e medidas de precauções básicas para a segurança individual e coletiva no serviço de assistência à 
saúde.  
Precaução padrão e precauções por forma de transmissão das doenças. Controle de infecção hospitalar. 
 
SITES INDICADOS: 
www.saúde.gov.br / http://www.who.int/en / www.anvisa.gov.br / http://www.cns.org.br / www.hospvirt.org.br / 
www.inca.gov.br / http://www.paho.org / http://www.mte.gov.br / www.bancodeorgaos.org.br / www.aids.gov.br / 
www.corensp.org.br / www.abntdigital.com.br    
 
Bibliografia Sugerida: 
BRUNNER, L.S.; SUDDARTH, D.S. Tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 9.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2002. v. 1, 2, 3 e 4. 
CARPENITO, L.J. Diagnóstico de Enfermagem: aplicação à prática clínica. Porto Alegre: Artes Médicas, 2004.  
CARPENITO, Lynda Juall. Diagnóstico de enfermagem: aplicação à prática clínica. 8. ed.  Porto Alegre: Artmed, 2002.  
CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Resolução n. 240, de 30 de maio de 2000. Aprova o Código de Ética dos 
Profissionais de Enfermagem e dá outras providencias. Disponível em: 
http://www.corenrj.org.br/site/legislacao_resolucoes_cofen.htm 
Diagnósticos de Enfermagem da NANDA: definições e classificação 2005-2006/Nort American Nursing Diagnosis 
Association; tradução Cristina Correa. Porto Alegre: Artmed, 2006.  
GOLDENZWAIG, N.R.S.C. Administração de Medicamentos na Enfermagem, 5ª ed. Editora Guanabara Koogan, 2005-2006.  
JOHNSON, M.; BULECHEK, G.; DOCHTERMAN, J.M.; MAAS, M.; MOORHEAD, S. Diagnósticos, resultados e 
intervenções de enfermagem: ligações entre NANDA, NOC e NIC, tradução Ana Thorell. Porto Alegre: Artmed, 2005. 
KURCGANT, P. Gerenciamento em enfermagem. São Paulo: Guanabara Koogan, 2005. 
POTTER, P.A; PERRY A.,G. Grande tratado de enfermagem: prática clínica e prática hospitalar. 3. ed. Santos Editora, 2002. 
STEFANELLI, M. C; CARVALHO, E. C. A Comunicação nos diferentes contextos da Enfermagem. Barueri: Manole Ltda, 
2005.156p. 

http://www.who.int/en
http://www.anvisa.gov.br/
http://www.cns.org.br/
http://www.hospvirt.org.br/
http://www.inca.gov.br/
http://www.paho.org/
http://www.mte.gov.br/
http://www.bancodeorgaos.org.br/
http://www.aids.gov.br/
http://www.corensp.org.br/
http://www.abntdigital.com.br/
http://www.corenrj.org.br/site/legislacao_resolucoes_cofen.htm


 

 FARMACÊUTICO 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
CONHECIMENTOS DE PORTUGUÊS: Interpretação de texto. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pontuação. 
Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: 
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação pronominal. 
Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos, parônimos. Sentido próprio e 
figurado das palavras. Obs. Já serão utilizadas as regras ortográficas introduzidas pelo Decreto Federal n. 6.583 de 
29/09/08. 
 
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: Editor de texto, Editor de planilha e Noções básicas de Sistema Operacional. 
 
LEI Nº 10.241, DE 17 DE MARÇO DE 1999 DE SÃO PAULO:- Dispõe sobre os direitos dos usuários dos serviços e das 
ações de saúde no Estado e dá outras providências. 
 
CONHECIMENTOS DAS ATIVIDADES INERENTES AO EMPREGO PÚBLICO:  
 
1. Administração e Economia Farmacêutica 

1.1. Lei n.º 8.666/93 (noções básicas sobre licitações) 
1.2. Controle de Estoque 

 
2. Atenção Farmacêutica 

2.1. Conceito e metodologias 
2.2. Problemas Relacionados a Medicamentos (definição, identificação e resolução) 
2.3. Seguimento Farmacoterapêutico em situações de Baixa e Média Complexidade 
2.4. Educação em Saúde 

 
3. Bioquímica Geral 

3.1. Metabolismo (carboidratos, lipídeos, proteínas) 
 
4. Farmacoepidemiologia 

4.1. Conceito  
4.2. Estudos de Utilização de Medicamentos 

 
5. Farmacologia 

5.1. Farmacocinética 
5.2. Farmacodinâmica 
5.3. Drogas cardiovasculares 
5.4. Drogas antidiabéticas 
5.5. Drogas que afetam a função gastrointestinal 
5.6. Drogas que atuam em locais sinápticos e neuroefetores juncionais 
5.7. Drogas que atuam no Sistema Nervoso Central 
5.8. Hormônios e antagonistas hormonais 
5.9. Quimioterapia das doenças microbianas 
5.10. Quimioterapia das doenças parasitárias 
5.11. Terapia de medicamentos da inflamação 
5.12. Toxicologia 
5.13. Vitamina 

 
6. Farmacotécnica 

6.1. Vias de Administração de Medicamentos 
6.2. Formas Farmacêuticas (sólidas, semi-sólidas e líquidas) 

 
7. Farmacovigilância 

7.1. Conceitos Gerais 
7.2. Sistema Nacional de Farmacovigilância 
7.3. Causalidade. Algoritmos. Geração de Sinais 

 
8. Gestão da Assistência Farmacêutica 

8.1. Política Nacional de Medicamentos (PNM) 
8.2. Ciclo da Assistência Farmacêutica 
8.3. Medicamentos dos Programas Federal, Estadual e Municipal 
8.4. Medicamentos Essenciais e RENAME 

 
9. Legislação Sanitária e Farmacêutica 



9.1. Lei n.º 5.991/73 
9.2. Lei dos Genéricos 
9.3. Portaria n.º 344/98 
9.4. Boas Práticas de Farmácia 
9.5. Código de Ética Profissional 

 
10. Políticas de Saúde 

10.1. Sistema Único de Saúde (princípios doutrinários e organizacionais) 
10.2. Política de Saúde da Família (Estratégia Saúde da Família) 

 
Bibliografia Sugerida: 
ANSEL, HC et al. Formas Farmacêuticas e Sistemas de Liberação de Fármacos. Ed Williams & Wilkins, 2000; 
BRASIL. Conselho Federal de Farmácia. Resolução nº 357, de 20 de abril de 2001. Dispõe sobre o regulamento técnico 
das Boas Práticas de Farmácia; 
BRASIL. Ministério da Saúde. ABC do SUS: doutrinas e princípios. Secretaria Nacional de Assistência à Saúde, Brasília, 
1990; 
BRASIL. Ministério da Saúde. Plano de reorganização da atenção à hipertensão e ao diabetes mellitus. Brasília, 2001; 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM n.º 3.916, 30 de outubro de 1998. Aprova a Política Nacional de 
Medicamentos. Diário Oficial da Republica Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 10 nov 1998, n. 215-E, 
p.18; 
BRASIL. Ministério da Saúde. Resolução CNS n.º 338, de 06 de maio de 2004. Aprova a Política Nacional de Assistência 
Farmacêutica. Diário Oficial da Republica Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 20 maio 2004; 
CASTRO CGSO (coord.) Estudos de Utilização de Medicamentos: noções básicas. Rio de Janeiro, Editora Fiocruz, 
2000; 
CASTRO LLC (org.). Fundamentos de Farmacoepidemiologia. São Paulo, AG Gráfica e Editora Ltda, 2000; 
CHAVES, A. Estudios de utilización de medicamentos: aplicaciones. In: BERMUDEZ, JAZ; BONFIN, JRA (Org.). 
Medicamentos e a reforma do setor saúde. São Paulo: HUCITEC/SOBRAVIME; 1999. p. 111-124; 
CIPOLLE, RJ; STRAND, LM, MORLEY, PC. O Exercício do Cuidado Farmacêutico. Brasília: Conselho Federal de 
Farmácia, 2006; 
COMITÉ DE CONSENSO GIAF-UGR, GIFAF-USE, GIF-UGR. Tercer Consenso de Granada sobre Problemas 
Relacionados con Medicamentos (PRM) y Resultados Negativos asociados a la Medicación. Ars Pharm, v.48, n.1, p. 5-
17, 2007; 
DEVLIN, TM (org.). Manual de Bioquímica com correlações clínicas. Ed. Edgard Blucher, 5ª ed., 2002, 1084p; 
FAUS, MJ, MARTINEZ, F. La atención farmacéutica en farmacia comunitaria: evolución de conceptos, necesidades de 
formación, modalidades y estrategias para su puesta en marcha. Pharm. Care Esp. v.1, p. 56-61, 1999; 
FUCHS, FD, WANNMACHER, L; FERREIRA, MB. Farmacologia Clínica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004, 
1074p; 
GRAHAME-SMITH & ARONSON. Tratado de Farmacologia Clinica e Farmacoterapia. 3° Ed. Editora Guanabara 
Koogan, 2004, 640p; 
HEPLER, CD; STRAND, LM. Opportunities and Responsibilities in Pharmaceutical Care. Am. J Hosp Pharma., [S.l.], v. 
47, p. 500-43, 1990; 
LAPORTE JR, TOGNONI G, ROZENFELD S. Epidemiologia do Medicamento. Princípios gerais. São Paulo/Rio de 
Janeiro, Hucitec/Abrasco: 95-113, 1989; 
LEHNINGER AL; NELSON DL; COX MM. Lehninger: Princípios de Bioquímica. Ed Sarvier. 4º ed, 2007,1232 p; 
MARIN, N; LUIZA, VL; OSÓRIO DE CASTRO, CGS; SANTOS, SM (org.). Assistência Farmacêutica para Gerentes 
Municipais. Rio de Janeiro: OPAS/OMS, 2003; 
ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DA SAÚDE. Atenção Farmacêutica no Brasil: trilhando caminhos. Relatório 2001-
2002. Brasília, Organização Pan-Americana de Saúde, 2002, 46 p; 
ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DE SAÚDE. Consenso Brasileiro de Atenção Farmacêutica: Proposta. Brasília, 
Organização Pan-Americana de Saúde, 2002, 24 p; 
PANDIT, NK. Introdução às Ciências Farmacêuticas. Porto Alegre: Editora ArtMed, 2008, 424p; 
PHARMACEUTICAL Care: The Minnesota Model. Pharm. J. v. 258, p. 899-904, 1997; 
ROZENFELD S, VALENTE J. Estudo de utilização de medicamentos – considerações técnicas sobre coleta e análise de 
dados. Epidemiologia e Serviços de Saúde. v. 13, n.2, p. 115-23, 2004. 

 
 

 



 FISIOTERAPEUTA 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
CONHECIMENTOS DE PORTUGUÊS: Interpretação de texto. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pontuação. 
Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: 
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação pronominal. 
Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos, parônimos. Sentido próprio e 
figurado das palavras. Obs. Já serão utilizadas as regras ortográficas introduzidas pelo Decreto Federal n. 6.583 de 
29/09/08. 
 
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: Editor de texto, Editor de planilha e Noções básicas de Sistema Operacional. 
 
LEI Nº 10.241, DE 17 DE MARÇO DE 1999 DE SÃO PAULO:- Dispõe sobre os direitos dos usuários dos serviços e das 
ações de saúde no Estado e dá outras providências. 
 
CONHECIMENTOS DAS ATIVIDADES INERENTES AO EMPREGO PÚBLICO:  
 
Desenvolvimento motor normal e patológico até o 2

º
 Ano de vida da criança; 

Deficiências apresentadas pelos pacientes, tanto adultos, como crianças, portadores de patologias neurológicas; 
Deficiências apresentadas pelos pacientes, tanto adultos como crianças, portadores de patologias ortopédicas; 
Deficiências apresentadas pelos pacientes, tanto adultos como crianças, portadores de patologias reumáticas; 
Deficiências apresentadas pelos pacientes, tanto adultos como crianças, portadores de patologias respiratórias; 
Deficiências apresentadas pelos pacientes, tanto adultos como crianças, portadores de patologias da coluna vertebral; 
Revisão anatômica e fisiológica do Sistema Nervoso Central, Sistema respiratório, sistema ósseo e sistema muscular; 
Tratamento fisioterápico nas deficiências acima comentadas; 
Biomecânica Básica dos sistemas acima citados. 
 
Bibliografia Sugerida: 
MACHADO, A. Neuroanatomia Funcional., Editora Atheneu, 2

ª
ed.SP, 1993. 

GRAY, H., Anatomia., Editora Guanabara Koogan, 29
ª
ed., 1977. 

HOPPENFELD., S., Propedêutica Ortopédica., Livraria Atheneu., RJ., 1987. 
TUREK., S.L., Ortopedia Princípios e sua aplicação., Editora Manole., 4

ª
ed., 1991. 

COSSERMELLI, W.>, Reumatologia Básica. Editora Sarvier, SP., 1972 

HALL, S. Biomecânica Básica. Editora Guanabara Koogan R.J., 1993. 
DIAMENTE., A; CYPEL, S., Neurologia Infantil, Editora Atheneu., 3

ª
ed., 1996. 

DIMEGLIO, A., Ortopedia Pediátrica., Livraria Editora Santos. 
SANVITO, W.L., Síndromes Neurológicas., Editora Manole., 1997. 
FLEMIG, I., Desenvolvimento Normal e seus desvios no Lactante., Editora Livraria Atheneu., 1987. 
HOLLE, B., Desenvolvimento Motor na Criança Normal e Retardada., Editora Manole., 1979. 
DOWNIE., P.A., Neurologia para Fisioterapeutas, 4

ª
ed., Editora Médica Panamericana, 1987. 

UMPHRED, D.A., Fisioterapia Neurológica, 2
ª
ed., Editora Manole, 1994. 

BOBATH, K., Uma base Fisiológica para o Tratamento da Paralisia Cerebral., Editora Manole, 1979. 
SHEPHERD, R.B., Fisioterapia em Pediatria., 3

ª
ed., Santos Livraria Editora., 1996. 

DAVIES, P.M., Recomeçando Outra Vez, Editora Manole, 1997. 
BUENO., J.M., Psicomotricidade., Teoria e Prática., Editora Lovise., 1998. 
KUDO, A.M., et al., Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional em Pediatria. Monografias Médicas., Série 
Pediatria, Voluma XXXII., Editora Sarvier. 
CAILLET, R., Escoliose., Editora Manole, 1979. 
KNOPLICH, J., Enfermidades da Coluna Vertebral., 2

ª
ed., Editora Panamed, 1986. 

O’SULLIVAN, S.B., CULLEN, K., SCHMTZ, T.J., Fisioterapia Tratamento, Procedimento e Avaliação., Editora Manole., 
1987. 
AZEREDO, C.A.C. et al., Fisioterapia Respiratória Atual, Editora Edusuam., 1998. 
GASKELL, D.V., WEBBER, B.A. Fisioterapia Respiratória., Colina Editora., RJ., 1984. 
BETHEELEM, N., Pneumologia., 3

ª
ed., RJ., Editora Atheneu., 1984. 

WEST, J.B., Fisiologia Respiratória., SP., Editora Manole, 1979. 
WEST, J.B., Fisiopatologia Respiratória Moderna, SP., Ed.Manole., 1979. 
BASMAJIAN., J., Terapêutica por exercícios., SP, Editora Manole., 1980. 
SCHWARTZMAN, José Salomão. Síndrome de Down. SP. Mackenzie. Memnon, 1999. 
SANVITO, Luiz Wilson. Propedêutica Neurológica Básica. SP. Atheneu. 1996. 

 
 
 



 FONOAUDIÓLOGO 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
CONHECIMENTOS DE PORTUGUÊS: Interpretação de texto. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pontuação. 
Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: 
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação pronominal. 
Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos, parônimos. Sentido próprio e 
figurado das palavras. Obs. Já serão utilizadas as regras ortográficas introduzidas pelo Decreto Federal n. 6.583 de 
29/09/08. 
 
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: Editor de texto, Editor de planilha e Noções básicas de Sistema Operacional. 
 
LEI Nº 10.241, DE 17 DE MARÇO DE 1999 DE SÃO PAULO:- Dispõe sobre os direitos dos usuários dos serviços e das 
ações de saúde no Estado e dá outras providências. 
 
CONHECIMENTOS DAS ATIVIDADES INERENTES AO EMPREGO PÚBLICO:  
 
Conhecimento em anatomia e fisiologia (pertencentes à prática fonoaudiológica).  
Patologia dos órgãos da fala e da audição.  
Patologia do sistema nervoso central: Patologia do SNC e suas implicações na comunicação: encefalopatias não 
progressivas, encefalopatia crônica infantil fixa (paralisia cerebral), disartrias, dispraxias, apraxias, dislexia.  
Deficiência mental.  
Distúrbio psiquiátrico.  
Linguística: fonética e fonologia.  
Desenvolvimento humano: físico e motor, perceptual e cognitivo.  
Desenvolvimento do indivíduo excepcional: conceitos básicos.  
Aspectos psicossociais dos indivíduos considerados excepcionais.  
Classificação das excepcionalidades: mental, visual, auditiva e física.  
Audiologia: avaliação audiológica completa.  
Linguagem oral: desenvolvimento da linguagem oral.  
Contribuições das principais teorias psicolinguísticas: comportamental (Skiner); construtivista (Piaget); inatista (Chomsky) 
e sociointeracionista (Vygotsky).  
Etapas de aquisição da linguagem: fonético-fonológica; sintática, semântica, pragmática.  
Linguagem escrita: desenvolvimento da linguagem escrita. 
Contribuições das principais teorias psicolinguísticas: comportamental (Skiner); construtivista (Piaget); inatista (Chomsky) 
e sociointeracionista (Vygotsky).  
Etapas de aquisição da linguagem escrita: teorias, técnicas, avaliação e tratamento dos distúrbios da comunicação.  
Fonoaudiologia em instituição educacional: fonoaudiologia educacional: objetivos, conceitos e papéis.  
A instituição e a equipe multi e interdisciplinar. 
 

 
 
 
 
 



 NUTRICIONISTA 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
CONHECIMENTOS DE PORTUGUÊS: Interpretação de texto. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pontuação. 
Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: 
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação pronominal. 
Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos, parônimos. Sentido próprio e 
figurado das palavras. Obs. Já serão utilizadas as regras ortográficas introduzidas pelo Decreto Federal n. 6.583 de 
29/09/08. 
 
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: Editor de texto, Editor de planilha e Noções básicas de Sistema Operacional. 
 
LEI Nº 10.241, DE 17 DE MARÇO DE 1999 DE SÃO PAULO:- Dispõe sobre os direitos dos usuários dos serviços e das 
ações de saúde no Estado e dá outras providências. 
 
CONHECIMENTOS DAS ATIVIDADES INERENTES AO EMPREGO PÚBLICO:  
 
Energia: necessidades diárias em diferentes grupos etários (lactente, pré-escolar, escolar, adolescente, adulto, idoso, 
gestante e lactante), fatores que modificam o gasto energético 
Nutrientes: Funções, classificações, metabolismo, biodisponibilidade e fontes alimentares 
Guias alimentares brasileiros 
Avaliação Nutricional de indivíduos e grupos (lactente, pré-escolar, escolar, adolescente, adulto, idoso, gestante e 
lactante): indicadores antropométricos, clínicos e laboratoriais, e de consumo alimentar, métodos, interpretação e 
aplicabilidade dos resultados 
Alimentação e nutrição (recomendações e necessidades diárias) em diferentes grupos etários (lactente, pré-escolar, 
escolar, adolescente, adulto, idoso, gestante e lactante) 
Aleitamento materno e complementar 
Programa de Alimentação Escolar e Política Nacional de Alimentação Escolar 
Técnica dietética (transformações físico-químicas nas diferentes etapas: armazenamento, pré-preparo, cocção, 
resfriamento, transporte; fatores de correção e cocção): pães e cereais, açúcares, leguminosas, frutas e hortaliças, 
carnes, ovos, leite e derivados, óleos e gorduras. 
Administração de Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN): Conceitos básicos da administração geral e sua aplicação 
em UANs; Planejamento de cardápios; Tipos de serviços; Planejamento físico- funcional; Gestão de suprimentos, 
recursos humanos e custos; Segurança e ergonomia no trabalho (normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho); 
Análise de perigos e pontos críticos de controle (APPCC). 
Legislação sanitária de alimentos, Manual de Boas Práticas e Procedimentos Operacionais Padronizados 
Doenças veiculadas por alimentos: agente etiológico, sintomas e medidas preventivas. 
Nutrição clínica: Fisiopatologia e dietoterapia na obesidade, diabetes mellitus, hipertensão, doenças renais, distúrbios do 
trato digestório, síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) e doença de Alzheimer. 
Regulamentação das atividades do profissional nutricionista 
Ética profissional 
 
Bibliografia Sugerida: 
ABREU ES, Spinelli MGN, Zanardi AMP. Gestão de Unidades de Alimentação e Nutrição: um modo de fazer. São Paulo: 
Editora Metha, 2003. 
CANDIDO, C.C. et al. Nutrição: Guia Prático. 1 ed. Editora Iátria, São Paulo, 2006. 
COZZOLINO SMF. Biodisponibilidade de nutrientes. 2 ed.Barueri, SP: Manole, 2007. 
CUPPARI L. Guia de Nutrição: Nutrição Clínica no adulto. 2° ed. Barueri, SP: Manole, 2005. 
FISBERG RM, Slater B, Marchioni DML, Martini LA. Inquéritos Alimentares: Métodos e Bases Científicos. Barueri, SP: 
Manole, 2005. 
MONTEIRO JP, Camelo Junior JS. Caminhos da Nutrição e Terapia Nutricional: da concepção à adolescência. Rio de 
Janeiro: Guanabara-Koogan, 2007. 
MOREIRA EAM, CHIARELLO PG. Atenção Nutricional: abordagem dietoterápica em adultos. Rio de Janeiro: Guanabara-
Koogan, 2008. 
ORNELLAS, L.H. Técnica Dietética: Seleção e preparo de alimentos. 8.ed. São Paulo: Atheneu, 2007. 
SILVA Jr EA. Manual de Controle Higiêncio Sanitário em Serviços de Alimentação. 6°ed. São Paulo: Livraria Varela, 
2005. 
TEIXEIRA S, Milet Z, Carvalho J, Biscontini TM. Administração aplicada às Unidades de Alimentação e Nutrição. São 
Paulo: Editora Atheneu, 2003. 
TUCUNDUVA, S.T. Nutrição e Técnica Dietética. 1.ed. São Paulo: Manole, 2003. 
VASCONCELOS FAG. Avaliação Nutricional de Coletividades. 4 ed. Florianópolis: Editora da UFSC, 2007. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Coordenação Geral da Política de Alimentação e Nutrição. Guia alimentar para a 
população brasileira: promovendo a alimentação saudável. Brasília: Ministério da Saúde, 2006.  Disponível em: 
http://nutricao.saude.gov.br/publicacoes.php 
BRASIL. Ministério da Saúde / Organização Pan-Americana de Saúde. Guia alimentar para crianças menores de 2 anos. 
1 ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2005. Disponível em: http://nutricao.saude.gov.br/publicacoes.php 



BRASIL. Ministério da Saúde. Coordenação Geral da Política de Alimentação e Nutrição. Obesidade (Cadernos de 
Atenção Básica n.12). Brasília: Ministério da Saúde, 2006. Disponível em: http://nutricao.saude.gov.br/publicacoes.php 
BRASIL. Ministério da Saúde. Coordenação Geral da Política de Alimentação e Nutrição. Guia prático de preparo de 
alimentos para crianças menores de 12 meses que não podem ser amamentadas. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 
Disponível em: http://nutricao.saude.gov.br/publicacoes.php 
BRASIL. Portaria CVS nº 6, de 10/03/99. Regulamento técnico sobre parâmetros e critérios para o controle higiênico-
sanitário em estabelecimentos de alimentos. Disponível em: http://www.cvs.saude.sp.gov.br (acessar em legislação e 
depois em alimentos)  
BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Resolução RDC nº 275, de 21/10/2002. Regulamento 
técnico de procedimentos operacionais padronizados aplicados aos estabelecimentos produtores/industrializadores de 
alimentos e a lista de verificação  das  boas  práticas de fabricação em estabelecimentos. Disponível em: 
http://www.anvisa.gov.br/legis/resol/2002/275_02rdc.htm  
Conselho Federal de Nutricionistas. Resolução CFN n° 334/2004. Dispõe sobre o Código de Ética do Nutricionista e dá 
outras providências. Disponível em: http://www.cfn.org.br/novosite/pdf/codigo/codigo_de_etica_nova_redacao.pdf 
Conselho Federal de Nutricionistas. Resolução CFN nº 358/2005. Dispõe sobre as atribuições do Nutricionista no âmbito 
do Programa de Alimentação Escolar (PAE) e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.cfn.org.br/novosite/pdf/res/2005/res358.pdf 
Conselho Federal de Nutricionistas. Resolução CFN n° 380/2005. Dispõe sobre a definição das áreas de atuação do 
nutricionista e suas atribuições, estabelece parâmetros numéricos de referência, por área de atuação, e dá outras 
providências. Disponível em: http://www.cfn.org.br/novosite/pdf/res/2005/res380.pdf 
Legislação referente ao Programa de Alimentação Escolar do Ministério da Educação - FNDE. Documentos disponíveis 
em: http://www.fnde.gov.br/index.php/ae-legislacao 
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 PSICÓLOGO 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
CONHECIMENTOS DE PORTUGUÊS: Interpretação de texto. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pontuação. 
Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: 
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação pronominal. 
Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos, parônimos. Sentido próprio e 
figurado das palavras. Obs. Já serão utilizadas as regras ortográficas introduzidas pelo Decreto Federal n. 6.583 de 
29/09/08. 
 
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: Editor de texto, Editor de planilha e Noções básicas de Sistema Operacional. 
 
LEI Nº 10.241, DE 17 DE MARÇO DE 1999 DE SÃO PAULO:- Dispõe sobre os direitos dos usuários dos serviços e das 
ações de saúde no Estado e dá outras providências. 
 
CONHECIMENTOS DAS ATIVIDADES INERENTES AO EMPREGO PÚBLICO:  
 
Estruturas Clínicas: neuroses, psicoses, perversões, Distúrbio emocional: avaliação e intervenção; 
O trabalho com a família - orientação e aconselhamento; 
Crianças e adolescentes: o desenvolvimento a nível emocional, psicomotor, social e cognitivo; Avaliação e intervenção; 
Trabalho com grupos: fundamentação teórica e prática; 
Código de Ética Profissional do Psicólogo. 
 
Bibliografia Sugerida: 
BRENNER, Charles. Noções básicas de Psicanálise: Introdução à Psicologia Psicanalítica. Rio de Janeiro. Imago, 1973.  
CUNHA, Jurema Alcides. Psicodiagnóstico-R. Porto Alegre, Artes Médicas, 1993. 
KLEIN, Melanie. A psicanálise de crianças. Imago Editora, 1997. 
KLEIN, Melanie. HEIMANN, P. ISAACS, S. RIVIÈRE, J. Os progressos da psicanálise. Rio de Janeiro, Ed. Guanabara.  
LEVISKY, David Léo. Adolescência (Reflexões Psicanalíticas), São Paulo, Casa do Psicólogo, 1998. 
MINUCHIN, Salvador. Técnicas de terapia familiar, Porto Alegre. Artes Médicas, 1990. 
OSÓRIO, Luiz C e Colaboradores. Grupoterapia hoje. Porto Alegre. Artes Médicas, 1986.  
PAIN, Sara. Diagnóstico e tratamento dos problemas de aprendizagem. Porto Alegre. Artes médicas, 1985. 
PICHON, Riviére, Enrique. O processo grupal. 5

ª
 edição. São Paulo. Martins Fontes, 1994. 

WINNICOTT, D. N. O ambiente e os processos de maturação. Novo Porto Alegre, Artes Médicas, 1990. 
WINNICOTT, D. N. O brincar e a realidade. Porto Alegre. Artes Médicas. 
ZILMERMAN, David. E.. Como Trabalhamos com grupos. Porto Alegre. Artes médicas, 1997. 

 
 



 
 TERAPEUTA OCUPACIONAL 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
CONHECIMENTOS DE PORTUGUÊS: Interpretação de texto. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pontuação. 
Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: 
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação pronominal. 
Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos, parônimos. Sentido próprio e 
figurado das palavras. Obs. Já serão utilizadas as regras ortográficas introduzidas pelo Decreto Federal n. 6.583 de 
29/09/08. 
 
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: Editor de texto, Editor de planilha e Noções básicas de Sistema Operacional. 
 
LEI Nº 10.241, DE 17 DE MARÇO DE 1999 DE SÃO PAULO:- Dispõe sobre os direitos dos usuários dos serviços e das 
ações de saúde no Estado e dá outras providências. 
 
CONHECIMENTOS DAS ATIVIDADES INERENTES AO EMPREGO PÚBLICO:  
 
Terapia Ocupacional Aplicada à Neuropsiquiatria:  
Avaliações em Terapia. Ocupacional - cognitiva e funcional  
Métodos de Terapia Ocupacional  
Habilidades Sociais em Terapia Ocupacional  
Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde - CIF      
Terapia Ocupacional Neuropsiquiatria na Infância e Adolescência  
Aspectos psicodinâmicos da infância e adolescência.   
Aspectos cognitivos e de funcionamento executivo na infância e adolescência.   
O Brincar como instrumento terapêutico.   
Intervenção nas atividades básicas e instrumentais de vida diária.  
Intervenção da Terapia Ocupacional em crianças e adolescente. 
Código de Ética Profissional.  
Compreensão crítica da história da terapia ocupacional no Brasil.  
Ergoterapia e a assistência asilar.  
Conceitos básicos da terapia ocupacional socioterápica. Conceitos e ideias básicas dos modelos de terapia ocupacional 
que se fundamentam nas linhas psicológicas, terapia ocupacional psicodinâmica e junguiana.  



 

ENSINO SUPERIOR - MÉDICOS 

 
 MÉDICO ANESTESIOLOGISTA – 24 H/S – 40 H/S 

 MÉDICO CLÍNICO GERAL – 40 H/S 

 MÉDICO CIRURGIÃO – 12 H/S – 24 H/S – 40 H/S  

 MÉDICO CIRURGIÃO PEDIÁTRICO – 20 H/S 

 MÉDICO DO TRABALHO – 20 H/S 

 MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA – 20 H/S – 24 H/S – 40 H/S 

 MÉDICO INTENSIVISTA – 24 H/S – 40 H/S  

 MÉDICO NUTROLOGISTA – 20 H/S 

 MÉDICO ORTOPEDISTA/TRAUMATOLOGISTA – 20 H/S – 24 H/S – 40 H/S 

 MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA – 20 H/S 

 MÉDICO PEDIATRA – 24 H/S – 40 H/S 

 MÉDICO PEDIATRA INTENSIVISTA/NEONATOLOGISTA – 24 H/S – 40 H/S 

 MÉDICO PRONTO ATENDIMENTO/PRONTO SOCORRO – 24 H/S 

 MÉDICO RADIOLOGISTA/ULTRASSONOGRAFISTA – 20 H/S – 40 H/S 

 MÉDICO UROLOGISTA – 20 H/S 

 

CONHECIMENTOS GERAIS - COMUNS A TODOS OS EMPREGOS PÚBLICOS 

 
ATUALIDADES: Cultura e sociedade brasileira: música, literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, jornais, 
revistas e televisão. Fatos e elementos de política brasileira. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus 
impactos na sociedade contemporânea. Meio ambiente e cidadania: problemas, políticas públicas, aspectos locais, 
nacionais e globais. Panorama local, nacional e internacional contemporâneo. Panorama da economia nacional e 
internacional. (notícias veiculadas nos últimos seis meses da data da prova) 

Fontes de Estudo: Jornais, revistas e noticiários. 
 



 MÉDICO ANESTESIOLOGISTA – 24 H/S – 40 H/S 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
CONHECIMENTOS DE SUS/SAÚDE PÚBLICA: 1- Política de Saúde no Brasil; 2- Sistema Único de Saúde (SUS); 3- 
Municipalização da Saúde; Normas Operacionais de Assistência à Saúde: NOAS; 4- Indicadores de Saúde Gerais e 
Específicos; 5- Direito do Usuário SUS - Cartilha do Ministério da Saúde. Lei 8080 de 19/09/1990. 
 
CONHECIMENTOS DE ÉTICA MÉDICA: Resolução CFM nº 1931, de 17 de setembro de 2009. 
 
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: Editor de texto, Editor de planilha e Noções básicas de Sistema Operacional. 
 
LEI Nº 10.241, DE 17 DE MARÇO DE 1999 DE SÃO PAULO:- Dispõe sobre os direitos dos usuários dos serviços e das 
ações de saúde no Estado e dá outras providências. 
 
CONHECIMENTOS DAS ATIVIDADES INERENTES AO EMPREGO PÚBLICO:  

 
- Sistema nervoso central: anátomo-fisiologia 
- Sistema nervoso central: farmacologia 
- Sistema nervoso autônomo 
- Sistema respiratório: anatomia, mecânica e  
circulação - pulmonar 
- Sistema respiratório: transporte dos gases e controle. 
- Sistema cárdio-circulatórios: anátomo-fisiologia 
- Sistema cárdio-circulatórios: fisiopatologia 
- Farmacologia cardiovascular 
- Sangue: fisiologia e fisiopatologia 
- Reposição e transfusão 
- Equilíbrio hidro-eletrolítico 
- Equilíbrio ácido-básico 
- Fígado e vias biliares 
- Rins e vias urinárias 
- Preparo pré-anestésico 
- Anestesia venosa 
- Física e anestesia 
- Farmacocinética da anestesia inalatória 
- Anestesia inalatória 
- Farmacologia dos anestésicos locais 
- Equipamentos 
- Posicionamento e segurança 
- Anestesias na raque (bloqueios subaracnóideo e 
extratural) 
- Bloqueios periféricos 

- Sistema endócrino e anestesia 

- Hipotermia e hipotensão induzida 
- Transmissão e bloqueios neuromusculares 
- Anestesia em obstetrícia 
- Anestesia em Pediatria 
- Anestesia em neurocirurgia 
- Anestesia para O.R.L. oftalmologia e cirurgia plástica 
- Anestesia ambulatorial e para procedimentos diagnósticos 
- Anestesia no tórax aberto 
- Anestesia em cardiopatia 
- Anestesia em urgência 
- Anestesia em geriatria 
- Recuperação anestésica 
- Complicações de anestesia 
- Choque 
- Parada cardíaca e reanimação 
- Monitoração e terapia intensiva 
- Ventilação artificial - dor 
- Recuperação 
- Ética, risco profissional e medicina legal. 
- Conhecimentos referentes à Norma Operacional da 
Assistência à Saúde 
- Vigilância Epidemiológica 
         a) - Conceito 
         b) - Doenças de notificação compulsória no Estado 
de São Paulo 

 



 MÉDICO CLÍNICO GERAL – 40 H/S 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
CONHECIMENTOS DE SUS/SAÚDE PÚBLICA: 1- Política de Saúde no Brasil; 2- Sistema Único de Saúde (SUS); 3- 
Municipalização da Saúde; Normas Operacionais de Assistência à Saúde: NOAS; 4- Indicadores de Saúde Gerais e 
Específicos; 5- Direito do Usuário SUS - Cartilha do Ministério da Saúde. Lei 8080 de 19/09/1990. 
 
CONHECIMENTOS DE ÉTICA MÉDICA: Resolução CFM nº 1931, de 17 de setembro de 2009. 
 
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: Editor de texto, Editor de planilha e Noções básicas de Sistema Operacional. 
 
LEI Nº 10.241, DE 17 DE MARÇO DE 1999 DE SÃO PAULO:- Dispõe sobre os direitos dos usuários dos serviços e das 
ações de saúde no Estado e dá outras providências. 
 
CONHECIMENTOS DAS ATIVIDADES INERENTES AO EMPREGO PÚBLICO:  
 
– Endocrinologia: diabetes melitus tipo 1 e 2, doenças da tireoide, distúrbios do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal. 
– Nefrologia: malformações e infecções do trato urinário, litíase urinária.  
– Cardiologia: hipertensão arterial sistêmica, insuficiência cardíaca congestiva, endocardite infecciosa, taquiarritmias, 
bradiarritmias, doença arterial coronariana. 
– Dermatologia: infecções e neoplasias cutâneas, doenças autoimunes que acometem a pele e anexos. 
– Imunologia: doenças reumáticas. 
– Pneumologia: infecções e neoplasias do trato respiratório, doença pulmonar obstrutiva crônica, asma brônquica. 
– Infectologia: doenças sexualmente transmissíveis, vacinação, profilaxia antirrábica. 
– Hematologia: anemias carenciais, anemias hemolíticas, leucoses. 
– Nutrologia: obesidade, anorexia nervosa, bulimia, desnutrição. 
– Gastroenterologia: doenças pépticas, neoplasias do trato digestivo, hepatites, etilismo.  
– Cuidados preventivos de Saúde; princípios de Avaliação e Tratamento. 
 
Bibliografia Sugerida: 
HARRESON.  Princípios da Medicina Interna. 12

ª
 ed. Guanabara Koogan 

CECIL LOEB. Tratado de Medicina Interna, Ed. Guanabara Koogan 
 
 
 



 

 MÉDICO CIRURGIÃO – 12 H/S – 24 H/S – 40 H/S 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
CONHECIMENTOS DE SUS/SAÚDE PÚBLICA: 1- Política de Saúde no Brasil; 2- Sistema Único de Saúde (SUS); 3- 
Municipalização da Saúde; Normas Operacionais de Assistência à Saúde: NOAS; 4- Indicadores de Saúde Gerais e 
Específicos; 5- Direito do Usuário SUS - Cartilha do Ministério da Saúde. Lei 8080 de 19/09/1990. 
 
CONHECIMENTOS DE ÉTICA MÉDICA: Resolução CFM nº 1931, de 17 de setembro de 2009. 
 
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: Editor de texto, Editor de planilha e Noções básicas de Sistema Operacional. 
 
LEI Nº 10.241, DE 17 DE MARÇO DE 1999 DE SÃO PAULO:- Dispõe sobre os direitos dos usuários dos serviços e das 
ações de saúde no Estado e dá outras providências. 
 
CONHECIMENTOS DAS ATIVIDADES INERENTES AO EMPREGO PÚBLICO:  

 

 Antibióticos em cirurgia 

 Respostas endócrino-metabólicas ao trauma 

 Equilíbrio hidrosalino e ácido básico 

 Infecção cirúrgica 

 Parada cardíaca 

 Insuficiência respiratória aguda 

 Hemorragia, distúrbio de coagulação, terapêutica 

 Obstruções intestinais 

 Afecções cirúrgicas da pleura e do pulmão 

 Afecções cirúrgicas do estômago 

 Afecções cirúrgicas do pâncreas  

 Afecções cirúrgicas do fígado e vias biliares 

 Afecções cirúrgicas do esôfago 

 Afecções cirúrgicas do intestino delgado/grosso 

 Hérnias de parede abdominal  

 Choque  

 Trauma 

 Cirurgia laparoscópica 

 Hemorragia digestiva 

 Afecções ano-retais 

 Abdômen agudo 



 MÉDICO CIRURGIÃO PEDIÁTRICO – 20 H/S 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
CONHECIMENTOS DE SUS/SAÚDE PÚBLICA: 1- Política de Saúde no Brasil; 2- Sistema Único de Saúde (SUS); 3- 
Municipalização da Saúde; Normas Operacionais de Assistência à Saúde: NOAS; 4- Indicadores de Saúde Gerais e 
Específicos; 5- Direito do Usuário SUS - Cartilha do Ministério da Saúde. Lei 8080 de 19/09/1990. 
 
CONHECIMENTOS DE ÉTICA MÉDICA: Resolução CFM nº 1931, de 17 de setembro de 2009. 
 
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: Editor de texto, Editor de planilha e Noções básicas de Sistema Operacional. 
 
LEI Nº 10.241, DE 17 DE MARÇO DE 1999 DE SÃO PAULO:- Dispõe sobre os direitos dos usuários dos serviços e das 
ações de saúde no Estado e dá outras providências. 
 
CONHECIMENTOS DAS ATIVIDADES INERENTES AO EMPREGO PÚBLICO:  
 

 Cirurgia do recém-nascido.  

 Diagnóstico pré-natal de malformações.  

 Pré e pós-operatório em cirurgia pediátrica.  

 Resposta endócrina e metabólica ao trauma cirúrgico.  

 Suporte nutricional.  

 Acesso vascular.  

 Anestesia pediátrica.  

 Trauma na infância e adolescência.  

 A criança espancada.  

 Tumores abdominais da criança.  

 Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA): relação paciente/cirurgião pediátrico.  

 Cistos e fístulas cervicais.  

 Torcicolo congênito.  

 Hemangiomas e linfangiomas.  

 Anomalias congênitas do esôfago.  

 Hérnias diafragmáticas: congênitas e adquiridas.  

 Tumores do mediastino.  

 Refluxo gastroesofágico.  

 Lesões congênitas do pulmão.  

 Empiema pleural e bronquiectasias. 

 Pneumotórax.  

 Peritonite meconial.  

 Enterocolite necrosante.  

 Estenose hipertrófica do piloro.  

 Atresias e estenoses congênitas do intestino.  

 Íleo meconial. Invaginação intestinal.  

 Polipose gastrointestinal.  

 Apendicite aguda.  

 Megacólon Congênito.  

 Anomalias anorretais.  

 Defeitos de rotação e duplicações do tubo digestivo.  

 Defeitos congênitos da parede abdominal.  

 Afecções cirúrgicas da região inguinal.  

 Distopias testiculares.  

 Afecções escrotais agudas.  

 Patologia cirúrgica da região umbilical.  

 Atresia das vias biliares.  

 Dilatações congênitas das vias biliares.  

 Doenças hematológicas que implicam em tratamento cirúrgico.  

 Afecções cirúrgicas do pâncreas.  

 Afecções genitourinárias cirúrgicas.  

 Cirurgia videolaparoscópica pediátrica.  
 

 



 MÉDICO DO TRABALHO – 20 H/S 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
CONHECIMENTOS DE SUS/SAÚDE PÚBLICA: 1- Política de Saúde no Brasil; 2- Sistema Único de Saúde (SUS); 3- 
Municipalização da Saúde; Normas Operacionais de Assistência à Saúde: NOAS; 4- Indicadores de Saúde Gerais e 
Específicos; 5- Direito do Usuário SUS - Cartilha do Ministério da Saúde. Lei 8080 de 19/09/1990. 
 
CONHECIMENTOS DE ÉTICA MÉDICA: Resolução CFM nº 1931, de 17 de setembro de 2009. 
 
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: Editor de texto, Editor de planilha e Noções básicas de Sistema Operacional. 
 
LEI Nº 10.241, DE 17 DE MARÇO DE 1999 DE SÃO PAULO:- Dispõe sobre os direitos dos usuários dos serviços e das 
ações de saúde no Estado e dá outras providências. 
 
CONHECIMENTOS DAS ATIVIDADES INERENTES AO EMPREGO PÚBLICO:  
 
- Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho 
- Funções e atribuições 
- Doenças do trabalho 
- Acidentes do trabalho 
- Cargas laborais 
- Limites de tolerância: avaliações quantitativas e qualitativas, monitoramento 
- Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional 
- Legislação: Normas Regulamentadoras 
 
Bibliografia Sugerida: 
Manuais de Legislação Atlas: Segurança e Medicina do Trabalho. Atlas. 
MENDES, R. Medicina do Trabalho - Doenças Profissionais. Saraiva, São Paulo. 1980 
MENDES, R. Patologia do trabalho. Athenas, SP, RJ, BH. 1995 
OIT. Fundacentro: Leitura Radiológica de Pneumoconiose. ed. Fundacentro, SP 1994 
OIT. Fundacentro: riscos ocupacionais. Ed. Fundacentro, SP. 1994 

 



 

 MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA – 20 H/S – 24 H/S – 40 H/S 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
CONHECIMENTOS DE SUS/SAÚDE PÚBLICA: 1- Política de Saúde no Brasil; 2- Sistema Único de Saúde (SUS); 3- 
Municipalização da Saúde; Normas Operacionais de Assistência à Saúde: NOAS; 4- Indicadores de Saúde Gerais e 
Específicos; 5- Direito do Usuário SUS - Cartilha do Ministério da Saúde. Lei 8080 de 19/09/1990. 
 
CONHECIMENTOS DE ÉTICA MÉDICA: Resolução CFM nº 1931, de 17 de setembro de 2009. 
 
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: Editor de texto, Editor de planilha e Noções básicas de Sistema Operacional. 
 
LEI Nº 10.241, DE 17 DE MARÇO DE 1999 DE SÃO PAULO:- Dispõe sobre os direitos dos usuários dos serviços e das 
ações de saúde no Estado e dá outras providências. 
 
CONHECIMENTOS DAS ATIVIDADES INERENTES AO EMPREGO PÚBLICO:  
 

 Propedêutica Clínica ginecológica e Obstetrícia. 

 Modificações do organismo materno determinadas pela gravidez. 

 Pré-Natal: Aspectos clínicos, nutrição, cuidados de higiene e estética. 

 Nutrição e vacinação na gestante. 

 Uso de drogas na gravidez e lactação. 

 Evolução do aparelho genital feminino e fisiologia de ciclo menstrual. 

 Embriologia, Morfologia e Fisiologia Placentária. 

 Endocrinologia do ciclo Grávido-Puerperal. 

 Prática Tocomática: Bacia, Feto e relação uterofetais. 

 Prática Tocomática, Mecanismo do Parto. 

 Contrabilidade uterina - avaliação clínica instrumental de seus parâmetros. 

 Fases clínicas do parto. Assistência ao Parto Normal. 

 Puerpério Normal e Lactação. 

 Anticoncepção. 

 Hemorragia da gestação: Nidação ovular: Aborto: Prenhez Ectópica; Neoplasias Trofoblásticas Gestacionais: 
Placenta Pélvica deslocamento da placenta normalmente inserida: Rótula Uterina. 

 Propedêutica da avaliação de unidade feto-placentária em gestão de alto risco: Clinica e dosagens laboratoriais: 
Líquido Amniótico: Monitorização Pré e Intra Parto: Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia. 

 Gestação de alto risco - patologia da gestação: Trabalho de parto Prematuro: Gravidez Prolongada: Poli e 
Oligohidramnio: Amniorrexe: Morte fetal intra-utero; Embolia Amniótica. 

 Doenças Concomitantes com a gravidez cardiopatia, hipertensão crônica, isoimunização; diabetes, tireodiopatias e 
infecções. 

 Distócias; feto-anexial e do trajeto (óssea e partes moles): Funcional. 

 Prática Tocomática: Fórceps; vácuo extração; versões e extrações pélvica; Embriotomias. 

 Operações Cesarianas. 

 Puerpério Patológico. 

 Infecções e infestações com ginecologia e obstetrícia. 

 Fisiopatologia da Estática Pélvica e Incontinência Uterina de Esforços. 

 Endocrinologia Ginecologia: Alterações Menstruais. 

 Climatério. 

 Esterilidade e Infertilidade Conjugal. 

 Mastologia: Mastopatias Tumorais e não tumorais. 

 Propedêutica em Ontologia Ginecológica. 

 Citopatologia em Ginecologia e Obstetrícia. 

 Patologias Tumorais Benignas e Malignas do corpo uterino. 

 Patologias tumorais benigna e malignas da válvula da vagina. 

 Patologias benignas e malignas do colo uterino. 

 Patologias tumorais benigna e maligna dos anexos uterinos. 
 
 
 
 



 MÉDICO INTENSIVISTA – 24 H/S – 40 H/S 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
CONHECIMENTOS DE SUS/SAÚDE PÚBLICA: 1- Política de Saúde no Brasil; 2- Sistema Único de Saúde (SUS); 3- 
Municipalização da Saúde; Normas Operacionais de Assistência à Saúde: NOAS; 4- Indicadores de Saúde Gerais e 
Específicos; 5- Direito do Usuário SUS - Cartilha do Ministério da Saúde. Lei 8080 de 19/09/1990. 
 
CONHECIMENTOS DE ÉTICA MÉDICA: Resolução CFM nº 1931, de 17 de setembro de 2009. 
 
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: Editor de texto, Editor de planilha e Noções básicas de Sistema Operacional. 
 
LEI Nº 10.241, DE 17 DE MARÇO DE 1999 DE SÃO PAULO:- Dispõe sobre os direitos dos usuários dos serviços e das 
ações de saúde no Estado e dá outras providências. 
 
CONHECIMENTOS DAS ATIVIDADES INERENTES AO EMPREGO PÚBLICO:  
 

 Parada cárdio-respiratória 

 Insuficiência respiratória 

 Ventilação pulmonar mecânica 

 Síndrome da Angústia Respiratória Aguda 

 Obstrução das vias aéreas superiores e inferiores 

 Choque cárdio-circulatório 

 Insuficiência cardíaca 

 Arritmias cardíacas 

 Síndrome hipóxico-isquêmica 

 Diagnóstico diferencial dos comas 

 Síndromes convulsivas 

 Insuficiência renal aguda 

 Síndromes sépticas 

 Meningites e encefalites 

 Distúrbios hidroeletrolíticos 
 

 Distúrbios metabólicos 

 Distúrbios do hormônio antidiurético 

 Cetoacidose diabética 

 Insuficiência hepática aguda 

 Grande queimadura 

 Intoxicações exógenas agudas 

 Falências de múltiplos órgãos e sistemas 

 Suporte nutricional no paciente gravemente enfermo 

 Morte encefálica e doação de órgãos 

 Monitoração intensiva 

 Bioética em UTI 

 Farmacologia em UTI 

 Exames subsidiários em UTI 

 Procedimentos em medicina intensiva 

 Código de Ética Médica 
 

 

 



 

 MÉDICO NUTROLOGISTA – 20 H/S 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
CONHECIMENTOS DE SUS/SAÚDE PÚBLICA: 1- Política de Saúde no Brasil; 2- Sistema Único de Saúde (SUS); 3- 
Municipalização da Saúde; Normas Operacionais de Assistência à Saúde: NOAS; 4- Indicadores de Saúde Gerais e 
Específicos; 5- Direito do Usuário SUS - Cartilha do Ministério da Saúde. Lei 8080 de 19/09/1990. 
 
CONHECIMENTOS DE ÉTICA MÉDICA: Resolução CFM nº 1931, de 17 de setembro de 2009. 
 
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: Editor de texto, Editor de planilha e Noções básicas de Sistema Operacional. 
 
LEI Nº 10.241, DE 17 DE MARÇO DE 1999 DE SÃO PAULO:- Dispõe sobre os direitos dos usuários dos serviços e das 
ações de saúde no Estado e dá outras providências. 
 
CONHECIMENTOS DAS ATIVIDADES INERENTES AO EMPREGO PÚBLICO:  
 
1- Unidades de alimentação e nutrição: objetivos e características, planejamento físico, recursos humanos, 
abastecimento e armazenamento, custos, lactário, banco de leite e cozinha dietética. 2- Nutrição normal: definição, leis 
da alimentação, requerimentos e recomendações de nutrientes, alimentação enteral e parenteral. 3- Planejamento, 
avaliação e cálculo de dietas e/ou cardápios para adulto, idoso, gestante, nutriz, lactente, pré-escolar, escolar, 
adolescente e coletividade sadia em geral. 4- Desnutrição: epidemiologia de desnutrição, aspectos sociais e 
econômicos. 5- Diagnósticos antropométricos. 5.1 Padrões de referência. 5.2 Indicadores (vantagens, desvantagens e 
interpretação). 5.3 Avaliação nutricional do adulto. 5.4 Índice de massa corporal (classificação de GARROW). 6- 
Dietoterapia nas enfermidades do sistema cardiovascular. 7- Dietoterapia nos distúrbios metabólicos: obesidade, 
diabetes melito e dislipidemias. 8- Dietoterapia nas carências nutricionais: desnutrição energético-proteica, anemias 
nutricionais e carência de vitamina A. 9- Alimentos. 9.1 Características e qualidade dos alimentos. 9.2 Perigos químicos, 
físicos e biológicos. 10- Microbiologia de alimentos. 10.1 Fatores que influenciam a multiplicação de microrganismos. 
10.2 Microrganismos patogênicos importantes em alimentos. 11- Conservação e armazenamento de alimentos: uso de 
calor, frio, sal, açúcar, aditivos, irradiação e fermentação. 



 
 MÉDICO ORTOPEDISTA/TRAUMATOLOGISTA – 20 H/S – 24 H/S – 40 H/S 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
CONHECIMENTOS DE SUS/SAÚDE PÚBLICA: 1- Política de Saúde no Brasil; 2- Sistema Único de Saúde (SUS); 3- 
Municipalização da Saúde; Normas Operacionais de Assistência à Saúde: NOAS; 4- Indicadores de Saúde Gerais e 
Específicos; 5- Direito do Usuário SUS - Cartilha do Ministério da Saúde. Lei 8080 de 19/09/1990. 
 
CONHECIMENTOS DE ÉTICA MÉDICA: Resolução CFM nº 1931, de 17 de setembro de 2009. 
 
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: Editor de texto, Editor de planilha e Noções básicas de Sistema Operacional. 
 
LEI Nº 10.241, DE 17 DE MARÇO DE 1999 DE SÃO PAULO:- Dispõe sobre os direitos dos usuários dos serviços e das 
ações de saúde no Estado e dá outras providências. 
 
CONHECIMENTOS DAS ATIVIDADES INERENTES AO EMPREGO PÚBLICO:  

 
Histologia e consolidação de fraturas; Embriologia do sistema músculo-esquelético; Fisiologia; Osteomielite 
Hematogênica aguda; Pioartrites; Osteomielites subaguda e crônica; Infecções específicas e não usuais; Bioética; 
Princípios de biomecânica geral; Marcha normal e patológica; Desenvolvimento postural; Princípios das fraturas 
fechadas; Fraturas expostas; Complicações de fraturas; Descolamento epifisário; Pseudoartroses; Fixadores externos; 
Princípios de coberturas cutâneas; Atendimento ao politraumatizado; Ética médica; Técnica de amputações dos 
membros; Próteses; Princípios de osteossíntese; Fraturas de clavícula e escápula; Luxação acrômioclavicular e 
glenoumeral; Instabilidade glenoumeral; Fraturas proximais do úmero; Fraturas diafisárias do úmero; Fraturas distais do 
úmero e luxações do cotovelo em adultos; Fraturas da cabeça do rádio e olécrano; Fraturas supracondilianas do úmero 
em crianças; Demais fraturas do cotovelo na criança; Fraturas dos ossos do antebraço; Fraturas distais do rádio no 
adulto; Fraturas do punho na criança; Fraturas do escafóide e ossos carpo; Instabilidade cárpica; Fraturas da mão; 
Luxações da mão; Lesões dos tendões flexores e extensores do punho e mão; Metodologia científica; Lesões dos 
nervos periféricos; Lesões do plexo braquial; Traumatismo raquimedular; Fraturas-luxações da coluna cervical; Fraturas 
da coluna tóraco-lombar e sacro; Fraturas do anel pélvico; Fraturas do acetábulo; Luxações do quadril e fraturas da 
cabeça do fêmur; Fraturas do colo do fêmur; Demais fraturas proximais do fêmur; Fraturas proximais do fêmur na 
criança; Fratura diáfise do fêmur; Lesões ligamentares do joelho; Lesões meniscais; Lesões do aparelho extensor do 
joelho; Luxações do joelho; Fratura distal do fêmur e da patela; Fraturas do planalto tibial; Fraturas dos ossos da perna; 
Fratura e luxação do tornozelo no adulto; Fraturas do tornozelo em criança; Entorses do tornozelo fraturas do calcâneo; 
Fraturas do tálus e outros ossos do tarso; Lesões da articulação de Lisfranc; Fraturas do antepé; Lesões osteocondriais; 
Lesões da unidade músculo-tendínea; Distúrbios metabólicos e endocrinológicos (raquitismo, escorbuto,paget, etc); 
Osteocondrites e osteocondroses; Doenças reumáticas (ar, gota, soronegativas, etc); Hemofilia e hemopatias; Tumores 
Músculo-esqueléticos (patologia e radiologia); Tumores benignos; Tumores malignos; Revisão de infecções; Displasia do 
desenvolvimento do quadril; Doença de Legg-Calvè-Perthes; Epifisiolistese femoral proximal; Necrose asséptica da 
cabeça femoral; Osteoartrose e osteotomias do quadril; Fraturas da coluna; Trauma raquimedular; Lombalgias (adultos e 
crianças); Psoíte; Discite; Espondilolistese; Diastematomielia e siringomielia; Escoliose idiopática e congênita; Cifose 
(Scheuermann e congênitas); Hérnias discais (cervical, torácica e lombar); Cervicobraquialgias e síndrome do 
desfiladeiro torácico; Estenose do canal medular (cervical e lombar) e mielopatias; Síndrome do impacto e lesões do 
manguito rotador; Capsulite adesiva do Ombro; Tendinite calcárea do Ombro; Tendinites do Manguito Rotador e do 
bíceps; Instabilidades do ombro; Doença de Kienböck; Impacto ulnocarpal; Dupuytren; Tendinite de Quervain; Cistos 
sinoviais; Exame físico ortopédico. 

 
 

 
 
 
 



 

 MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA – 20 H/S 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
CONHECIMENTOS DE SUS/SAÚDE PÚBLICA: 1- Política de Saúde no Brasil; 2- Sistema Único de Saúde (SUS); 3- 
Municipalização da Saúde; Normas Operacionais de Assistência à Saúde: NOAS; 4- Indicadores de Saúde Gerais e 
Específicos; 5- Direito do Usuário SUS - Cartilha do Ministério da Saúde. Lei 8080 de 19/09/1990. 
 
CONHECIMENTOS DE ÉTICA MÉDICA: Resolução CFM nº 1931, de 17 de setembro de 2009. 
 
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: Editor de texto, Editor de planilha e Noções básicas de Sistema Operacional. 
 
LEI Nº 10.241, DE 17 DE MARÇO DE 1999 DE SÃO PAULO:- Dispõe sobre os direitos dos usuários dos serviços e das 
ações de saúde no Estado e dá outras providências. 
 
CONHECIMENTOS DAS ATIVIDADES INERENTES AO EMPREGO PÚBLICO:  

 
1.  NARIZ E SEIOS ASSESSÓRIOS: 

 Anatomia e fisiologia cínicas do nariz e dos seios 
assessórios; 

 Correção cirúrgica das deformidades faciais e das 
lesões obstrutivas; 

 Epistaxe, furunculose, corpos estranhos, rinolitos e 
atresia das coanas; 

 Alergia, renites e hidrorréia nasal; 

 Cefaléia e nevralgia da face e da cabeça; 

 Infecções crônicas das fossas nasais; 

 Etiologia das enfermidades inflamatórias das vias 
respiratórias superiores; 

 Enfermidades inflamatórias agudas do nariz e dos 
seios; 

 Radiologia dos seios paranasais; 

 Tratamento incruento das infecções sinusais; 

 Tratamento cirúrgico das infecções sinusais; 

 Complicações das afecções sinusais; 

 Tumores do nariz e dos seios paranasais. 
2.  FARINGE: 

 Anatomia cirúrgica da fqringe e das amídalas; 

 Enfermidades da faringe; 

 Enfermidades das amídalas e das adenóides; 

 Indicações para a amidalectomia e para 
adenoidectomia; 

 Enfermidades das adenóides e da amídala lingual; 

 Infecções profundas do pescoço; 

 Granulomatoses crônicas do nariz, da garganta e 
dos ouvidos; 

 Tumores da face, da nasofaringe e da faringe; 

 Quistos da boca; 

 Tumores das glândulas salivais. 

3. ENFERMIDADES DA LARINGE: 

 Desenvolvimento anatômico da laringe; 

 Anatomia da laringe; 

 Insuficiência respiratória e traqueostomia; 

 Malformações congênitas da laringe; 

 Traumatismo da laringe; 

 Enfermidades inflamatórias agudas da laringe; 

 Enfermidades inespecíficas crônicas da laringe. 
4. OUVIDOS: 

 Anatomia e fisiologia do ouvido; 

 Exame clínico, funcional e radiológico dos 
ouvidos; 

 Audiometria; 

 Patologias do pavilhão auricular, do conduto 
auditivo externo e da membrana timpânica; 

 Patologias do ouvido médio: Infecciosa, traumática 
e tumoral. Complicações; 

 Patologias da trompa de Eustáquio. Terapêutica; 

 Patologias do ouvido médio. Terapêutica; 

 Patologias do conduto auditivo interno. 
Terapêutica; 

 Vertigens; 

 Otologia pediátrica. 
 
Bibliografia Sugerida: 
BENTO, Minitti e MARONE. Tratado de Otologia 
BECKER, NAUMANN E PFALTZ. Otorrinolaringologia 
Prática. 
RICE, D. Endoscopic Paranasal Sinus Surgery. 
CUMMINGS, C. Otolaringology – Head and Neck Surgery. 
RUBIN, SATALOFF, KOROVIN, GOULD. Diagnosis and 
treatment of Voice Disorders. 
OTACÍLIO E CAMPOS. Tratado de Otorrinolaringologia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 MÉDICO PEDIATRA – 24 H/S – 40 H/S 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
CONHECIMENTOS DE SUS/SAÚDE PÚBLICA: 1- Política de Saúde no Brasil; 2- Sistema Único de Saúde (SUS); 3- 
Municipalização da Saúde; Normas Operacionais de Assistência à Saúde: NOAS; 4- Indicadores de Saúde Gerais e 
Específicos; 5- Direito do Usuário SUS - Cartilha do Ministério da Saúde. Lei 8080 de 19/09/1990. 
 
CONHECIMENTOS DE ÉTICA MÉDICA: Resolução CFM nº 1931, de 17 de setembro de 2009. 
 
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: Editor de texto, Editor de planilha e Noções básicas de Sistema Operacional. 
 
LEI Nº 10.241, DE 17 DE MARÇO DE 1999 DE SÃO PAULO:- Dispõe sobre os direitos dos usuários dos serviços e das 
ações de saúde no Estado e dá outras providências. 
 
CONHECIMENTOS DAS ATIVIDADES INERENTES AO EMPREGO PÚBLICO:  

 
Diarreias agudas prolongadas e crônicas; Distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-básicos na infância; Diagnóstico diferencial 
das anemias; Anemias nutricionais; Infecções agudas e crônicas das vias aéreas superiores - faringites, amigdalite e 
otites; Epigloticas e laringotraquea-bronquites agudas; Pneumonias e broncopneumonias bacterianas agudas; 
Tuberculose pulmonar; bronquiolites; Alergia respiratória; Síndrome nefrítica e nefrótica; Insuficiência renal aguda; 
Infecção do trato urinário; Hipertensão arterial; Cardiopatias congênitas; Febre reumática; Insuficiência cardíaca 
congestiva; Meningite, encefalites e outras infecções do SNC; Síndrome convulsiva na infância; Doenças previsíveis por 
vacinas; Hepatites infecciosas; Doenças exantemáticas; Acidentes e intoxicações - condutas gerais; Conduta geral nas 
picaduras e mordeduras por animais; Doenças parasitárias; Anorexia enurese noturna e distúrbio do sono; Tópico de 
especialidades pediátricas: - Ginecologia - Oftalmologia - Ortopedia - Otorrinolaringologia - Dermatologia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 MÉDICO PEDIATRA INTENSIVISTA/NEONATOLOGISTA – 24 H/S – 40 H/S 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
CONHECIMENTOS DE SUS/SAÚDE PÚBLICA: 1- Política de Saúde no Brasil; 2- Sistema Único de Saúde (SUS); 3- 
Municipalização da Saúde; Normas Operacionais de Assistência à Saúde: NOAS; 4- Indicadores de Saúde Gerais e 
Específicos; 5- Direito do Usuário SUS - Cartilha do Ministério da Saúde. Lei 8080 de 19/09/1990. 
 
CONHECIMENTOS DE ÉTICA MÉDICA: Resolução CFM nº 1931, de 17 de setembro de 2009. 
 
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: Editor de texto, Editor de planilha e Noções básicas de Sistema Operacional. 
 
LEI Nº 10.241, DE 17 DE MARÇO DE 1999 DE SÃO PAULO:- Dispõe sobre os direitos dos usuários dos serviços e das 
ações de saúde no Estado e dá outras providências. 
 
CONHECIMENTOS DAS ATIVIDADES INERENTES AO EMPREGO PÚBLICO:  
 
Cardio – Circulatório: Arritmias cardíacas, Tamponamento Cardíaco, Cardiopatia Congênitas, Pós-Operatório, Cirurgia 
Cardíaca. Emergências hipertensivas. Choque cardiogênico, hipovolêmico e séptico. Edema pulmonar cardiogênico e 
não cardiogênico/ICC. 
Respiratório: Insuficiência respiratória aguda. Fisiopatologia e tratamento. Trocas gasosas pulmonares. Estado de mal 
asmático. Embolismo pulmonar. DPOC agudizado. Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo. 
Infecção e Sepse: Infecções bacterianas e fúngicas: profilaxia, diagnóstico e tratamento. 
Neurológico: Estado de mal epilético. Morte cerebral, Pós-Operatório e Neurocirurgia. 
Gastro-Intestinal: Hemorragia digestiva alta e baixa. Insuficiência hepática. Abdome agudo. 
Endócrino Metabólico: Coma hiperosmolar, hipoglicêmico e Cetoacidose Diabética. 
Renal: Insuficiência renal aguda. Métodos dialíticos. Distúrbios Hidroeletrolíticos e acidobásicos. 
Coagulação: Coagulação intravascular disseminada e fibrinólise. Coagulopatia de consumo. Trombólise e 
anticoagulação. 
Politraumatismo: TCE. Trauma raquimedular  
Grande Queimado 
Intoxicações Exógenas e Acidentes por Animais Peçonhentos, Agentes Físicos. 
Recém-nascido: caracteres anatômicos e funcionais.  
Manejo do recém-nascido na sala de parto.  
Prematuridade: conceito e cuidados gerais com o prematuro.  
Alimentação e manejo do prematuro e do recém-nascido de risco.  
Asfixia peri-natal.  
Distúrbios respiratórios: Patologias e infecções, Síndrome da angústia respiratória, Síndrome da membrana hialina.  
Infecções peri-natais: Coxsakie - vírus, herpes simples vírus, rubéola congênita, toxoplasmose, sífilis e doença de 
inclusão citomegálica congênita; diarreia do recém-nascido, candidíase, septicemia e tétano neonatal.  
Tocotraumatismo.  
Problemas hematológicos e icterícia neonatal.  
Cardiopatias Congênitas.  
Distúrbios hidroeletrolíticos, metabólicos e ácido-básico.  
Distúrbios neurológicos. 
 
Bibliografia Sugerida: 
Rogers MC et al. Textbook of Pediatric Intensive Care. Williams & Wilkins, 4a. ed, 2008.  
PROAMI – Programa de Atualização em Medicina Intensiva – AMIB.  
Carvalho WB et al. Terapia Intensiva Pediátrica. Atheneu, 3a Edição, 2006  
Piva & Celiny Medicina Intensiva em Pediatria Revinter 2005  
Marcondes E., Vaz FAC, Ramos JLA, Okay Y. (eds): Pediatria Básica. Tomo I – Pediatria Geral e Neonatal. 9ª ed. São 
Paulo: Sarvier, 2002 
American Academy of Pediatrics, American Heart Association (ed): Textbook of Neonatal Resuscitation (Manual de 
Reanimação Neonatal, língua portuguesa) 4º ed., 2003.  
Avery G, Fletcher MA, MacDonald MG (eds): Neonatology Pathophysiology Management of the Newborn. 6th ed. 
Philadelphia: Lippincott, 2005.  
Alves Filho e Trindade O. (eds): Clínica de Perinatologia. Rio de Janeiro: Medsi, 2001, 2002 e 2003.  
Costa HPF, Marba ST (eds): O recém-nascido de muito baixo peso. Série Atualizações Pediátricas da Sociedade de 
Pediatria de São Paulo: Atheneu, 2003.  
Fanaroff AA, Martin RJ (eds): Neonatal – Perinatal Medicine. 8th ed. St. Louis: Mosby, 2006.  
Klaus MH, Fanaroff AA (eds): Care of the high- risk neonate. 5th ed. Philadelphia: Saunders, 2001.  
Lopes SMB, Lopes JMA (eds): Follow up do recém-nascido de alto risco. Rio de Janeiro: Medsi, 1999.  
Matsumoto T, Carvalho WB, Hirschheimer (eds): Terapia Intensiva Pediátrica. 2ª ed. São Paulo: Atheneu, 1997.  
Moreira, MEL, Lopes, JMA, Carvalho, M (org.): O Recém-nascido de alto risco: Teoria e prática do cuidar. 1ª ed. Rio de 
Janeiro: FIOCRUZ, 2004 
Segre, C. O Recém-Nascido. Sarvier, 1995. 



 MÉDICO PRONTO ATENDIMENTO/PRONTO SOCORRO – 24 H/S 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
CONHECIMENTOS DE SUS/SAÚDE PÚBLICA: 1- Política de Saúde no Brasil; 2- Sistema Único de Saúde (SUS); 3- 
Municipalização da Saúde; Normas Operacionais de Assistência à Saúde: NOAS; 4- Indicadores de Saúde Gerais e 
Específicos; 5- Direito do Usuário SUS - Cartilha do Ministério da Saúde. Lei 8080 de 19/09/1990. 
 
CONHECIMENTOS DE ÉTICA MÉDICA: Resolução CFM nº 1931, de 17 de setembro de 2009. 
 
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: Editor de texto, Editor de planilha e Noções básicas de Sistema Operacional. 
 
LEI Nº 10.241, DE 17 DE MARÇO DE 1999 DE SÃO PAULO:- Dispõe sobre os direitos dos usuários dos serviços e das 
ações de saúde no Estado e dá outras providências. 
 
CONHECIMENTOS DAS ATIVIDADES INERENTES AO EMPREGO PÚBLICO:  

 
Cardiologia 

 Crise hipertensiva 

 Insuficiência cardíaca congestiva 

 Edema agudo do pulmão 

 Taquiarritimias 

 Bradirritimias 

 Infarto agudo do miocárdio e demais síndromes 
isquêmicas 

 Parada cardiorrespiratória 

 Manobras de ressuscitação 

 Choque circulatório 
Pneumologia 

 Infecções respiratórias 

 Insuficiência respiratória aguda 

 Síndrome Dificuldade respiratória do adulto (SAM) 

 Derrame pleural 

 Asma brônquica 

 DPOC 
Endocrinologia 

 Diabetes melitus I e II 

 Cetoacidose e coma hiperosmolar 

 Hipotireoidismo 

 Hipertireoidismo 

 Estados hiperglicêmicos 
Gastroenterologia 

 Hepatopatias agudas e crônicas 

 Encefalopatia hepática 

 Pancreatite 

 Diarreia aguda infecciosa 

 Hemorragia digestiva 
Nefrologia 

 Insuficiência renal aguda e crônica 

 Glomenlonefrites 
Dermatologia 

 colagenoses 

 fibromialgia 

 anaflaxia 
 

Infectologia 

 Infecções do trato urinário 

 Tétano 

 Raiva 

 Meningite 

 AIDS 

 Dengue 

 Hanseníase 
Toxicologia 

 Intoxicações agudas 

 Tratamento de suporte e específico 

 Acidentes com animais peçonhentos 

 Intoxicações alcóolicas 
Hematologia 

 Leucoses 

 Anemias hereditárias 

 Hematoterapia 

 Transtornos da coagulação 
Cirurgia geral 

 Politraumatismo torácico e abdominal 

 Abdome agudo 

 Queimaduras 
Neurologia 

 Acidente Vascular Cerebral 

 Traumatismo craniano e raqui-medular  

 Encefalopatias 

 Convulsões e estado mal epiléptico  
Equilíbrio Ac-básico e hidromineral 

 Acidose metabólica e respiratória 

 Alcalose metabólica e respiratória 

 Desidratação – tratamento 

 Hipopotasemia e hiperpotasemia 

 Hiponatremia e hipernatremia 
 
Bibliografia Sugerida: 
HARRISON – Medicina Interna 
CECIL – Medicina Interna 
E. Knobel – Conduta no paciente grave 
Manual do ATLS 
Manual do ACLS 

 
 
 



 

 MÉDICO RADIOLOGISTA/ULTRASSONOGRAFISTA – 20 H/S – 40 H/S 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
CONHECIMENTOS DE SUS/SAÚDE PÚBLICA: 1- Política de Saúde no Brasil; 2- Sistema Único de Saúde (SUS); 3- 
Municipalização da Saúde; Normas Operacionais de Assistência à Saúde: NOAS; 4- Indicadores de Saúde Gerais e 
Específicos; 5- Direito do Usuário SUS - Cartilha do Ministério da Saúde. Lei 8080 de 19/09/1990. 
 
CONHECIMENTOS DE ÉTICA MÉDICA: Resolução CFM nº 1931, de 17 de setembro de 2009. 
 
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: Editor de texto, Editor de planilha e Noções básicas de Sistema Operacional. 
 
LEI Nº 10.241, DE 17 DE MARÇO DE 1999 DE SÃO PAULO:- Dispõe sobre os direitos dos usuários dos serviços e das 
ações de saúde no Estado e dá outras providências. 
 
CONHECIMENTOS DAS ATIVIDADES INERENTES AO EMPREGO PÚBLICO:  
 

Noções de física das radiações: definição e produção dos raios X, ampola de raios X; propriedades gerais. Efeitos 

biológicos das radiações; noções de radioproteção; equipamentos radiológicos; formação de imagem. Ossos e 

articulações: normal e métodos de exames; anomalias e displasias ósseas; infecções e osteocondrites; doenças 

articulares; tumores benignos e malignos; alterações ósteo-articulares nas hemopatias; alterações ósseas nas 

endocrinopatias; trauma esquelético; contribuição da tomografia computadorizada dos ossos e articulações; Tórax: tórax 

normal e métodos de exame; patologias de pleura; infecção e infestação pulmonar; lesões alveolares e do interstício 

pulmonar; bronquites crônica e enfisema; tumores no pulmão; lesões mediastinais; trauma torácico; patologia do 

diafragma; contribuição da tomografia computadorizada do tórax. Sistemas cardiovasculares; métodos de exame. 

Coração e circulação normais. Pericárdio: alterações gerais, aumento individual de câmaras cardíacas; doenças 

cardíacas congênitas e adquiridas. Patologia vascular. Trato gastrintestinal e abdômen: técnicas de exame; glândulas 

salivares, faringe e esôfago; estômago e duodeno; intestino delgado. Cólon; abdômen agudo; trato biliar, pâncreas, 

fígado e baço; glândulas adrenais; contribuição da tomografía computadorizada no trato gastro-intestinal e abdômen. 

Trato Urogenital: métodos de exame. Lesões congênitas. Tumores dos rins e ureteres. Doenças císticas dos rins. 

Cálculo renal. Infecção renal. Bexiga e próstata. Obstrução do trato urinário. Radiologia obstétrica; contribuição da 

tomografia computadorizada no trato urogenital. Pediatria: métodos de exame; doenças congênitas; doenças adquiridas. 

Generalidades: Ultra-sonografia em Ginecologia e Obstetrícia, Ultra-sonografia em Medicina Interna. Generalidades: a 

natureza do ultra-som. Princípios básicos, técnicas e equipamentos. Indicações da ultra-sonografia. Dopller. Ginecologia 

e Obstetrícia: anatomia ultra-sonográfica da pele feminina, estudo ultra-sonográfico do útero normal e patológico, estudo 

ultra-sonográfico do ovário normal e patológico. Doenças inflamatórias pélvicas, contribuição do ultra-som nos 

dispositivos intra-uterinos. Diagnóstico deferencial das massas pélvicas ao ultra-som. Ultra-sonografia nas doenças 

ginecológicas malignas. Endometriose. Ultra-sonografia e esterilidade. Estudo ultra-sonográfico da mama normal e 

patológica. Anatomia ultra-sonográfica do saco gestacional e do embrião. Anatomia ultra-sonográfica fetal. Avaliação da 

idade gestacional. Estudo ultra-sonográfico das patologias da primeira metade da gestação. Crescimento intra-uterino 

retardado. Gestação de alto-risco. Gestação múltipla. Anomalias fetais e tratamento pré-natal. Placenta e outros anexos 

do concepto. Medicina Interna: estudo ultra-sonográfico, olho, órbita, face e pescoço, tórax, crânio, abdômen superior 

(fígado, vias bilares, visícula biliar, pâncreas e baço), estudo ultra-sonográfico da cavidade abdominal, vísceras ocas, 

coleções e abcesso peritoneais. Reproperitôneo, rins e bexiga. Próstatas e vesículas seminais. Escroto, pênis, 

extremidades. Radiologia mamária – Técnicas e interpretação de mastografia, ultra-sonografia e ressonância magnética. 

Mamografia em filme-écran. Radiografia computadorizada (RC) – mamografia. Tomossíntese digital da mama (TDM). 

Mamografia digital campo pleno 
 



 MÉDICO UROLOGISTA – 20 H/S 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
CONHECIMENTOS DE SUS/SAÚDE PÚBLICA: 1- Política de Saúde no Brasil; 2- Sistema Único de Saúde (SUS); 3- 
Municipalização da Saúde; Normas Operacionais de Assistência à Saúde: NOAS; 4- Indicadores de Saúde Gerais e 
Específicos; 5- Direito do Usuário SUS - Cartilha do Ministério da Saúde. Lei 8080 de 19/09/1990. 
 
CONHECIMENTOS DE ÉTICA MÉDICA: Resolução CFM nº 1931, de 17 de setembro de 2009. 
 
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: Editor de texto, Editor de planilha e Noções básicas de Sistema Operacional. 
 
LEI Nº 10.241, DE 17 DE MARÇO DE 1999 DE SÃO PAULO:- Dispõe sobre os direitos dos usuários dos serviços e das 
ações de saúde no Estado e dá outras providências. 
 
CONHECIMENTOS DAS ATIVIDADES INERENTES AO EMPREGO PÚBLICO:  
 
- Anatomia Cirúrgica Urológica  
- Semiologia Urológica 
- Imaginologia do Trato Urinário 
- Traumatismo Urogenital 
- Tumores Renais 
- Tumores da Próstata 
- Tumores de Bexiga 
- Tumores da Supra-Renal 
- Tumores do Uroepitélio Alto 
- Tumores do Testículo 
- Tumores do Pênis 
- Litíase Urinária 
- Infecções Urinárias 
- Tuberculose Urogenital 
- Transplante Renal 
- Uropediatria 

- Infertilidade Masculina 
- Disfunções Sexuais Masculinas  
- Urologia Feminina 
- Uroneurologia 
- Endourologia e Cirurgia Videolaparoscópica 
- Doenças Sexualmente Transmissíveis 
- Hipertensão Renovascular 
- Cirurgia Reconstrução Urogenital 
- Embriologia do Trato Geniturinário 
 
Bibliografia Sugerida: 
Campbell’s Urology, 10th edition, W.B.Saunders, 2011. 
Guia de Estudo – Campbell’s Urology – segunda edição – 
Escola Superior de Urologia – SBU, 2003. 
Guia Prático de Urologia – SBU, 2003. 
International Brazilian Journal of Urology – artigos de 
revisão (2000-2004) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.sbu-mg.org.br/titulo_especialista.htm#%23


 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA  
 

UNIDADE: HOSPITAL REGIONAL DE ITANHAÉM - HRI  
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2013  

 
 

ANEXO II – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (DATAS PROVAVÉIS) 

EVENTO DATA 2013 

Período das Inscrições  
De 27 de setembro a 15 de 

outubro  

Data limite para recolhimento da Taxa da Inscrição 16 de outubro  

Divulgação da Relação de Candidatos Inscritos  22 de outubro  

Indicação do Local e Horário da realização das Provas Objetivas 29 de outubro  

Realização das Provas Objetivas e Entrega de Títulos 10 de novembro 

 Divulgação de Gabarito das Provas Objetivas  11 de novembro  

Prazo de Recursos com relação ao Gabarito 12 e 13 de novembro 

Divulgação das respostas dos recursos   29 de novembro 

Publicação do Resultado Final 29 de novembro 

Prazo de Recursos com relação Resultado Final 01 e 02 de dezembro  

Retificação do Resultado Final (se houver) e Homologação do Concurso Público  10 de dezembro 

  



 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA  
 

UNIDADE: HOSPITAL REGIONAL DE ITANHAÉM - HRI  
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2013 
 

ANEXO III – FORMULÁRIO DE ENTREGA DE TÍTULOS  
 

Instruções de preechimento: 
- Preencher com o código do emprego público pretendido, além do seu número de inscrição e do seu nome completo. 
- No quadro dos títulos, informar a quantidade de cada certificado ou diploma que está sendo entregue anexo à esta 
relação. 
- Datar e assinar o este documento. 

 
Código/Emprego: ________ - ________________________________________________________________________ 
 
Nº. Inscr/Nome: _________ - ________________________________________________________________________ 

 

Certificado e/ou Diploma Pontuação Quantidade 

Pós Técnico Especialização 05 (cinco)  

Especialização “Latu Sensu”- carga horária mínima 360 horas 05 (cinco)  

Mestrado “Strictu Sensu” 10 (dez)  

Doutorado “Strictu Sensu” 20 (vinte)  

 

Tempo de Experiência no Emprego Pontuação Quantidade 

Acima de 60 meses 05 (cinco) pontos  

49 a 60 meses 04 (quatro) pontos  

37 a 48 meses 03 (três) pontos  

25 a 36 meses 02 (dois) pontos  

12 a 24 meses 01 (um) ponto  

03 a 12 meses 0,5 (meio) ponto  

 
Encaminho anexo à este, a quantidade de documentos relacionados acima, para conferência e avaliação 

referente ao Concurso Público 002/2013 do Consórcio Intermunicipal de Saúde – CONSAÚDE. Li e concordo com todos 
os itens do edital de abertura, que regem este concurso público, em especial ao item 7 que estipula as condições de 
avaliação e atribuição de pontos aos certificados/diplomas por mim apresentados. 
 
_______________________ , ______ de ______________________ de 2013. 
 
 
Assinatura do Candidato: ________________________________ 
 
 
destaque aqui (cole esta parte no envelope)  destaque aqui (cole esta parte no envelope) 
 
Destaque aqui (NÂO cole esta parte) Destaque aqui (NÂO cole esta parte) 

 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA  

 
UNIDADE: HOSPITAL REGIONAL DE ITANHAÉM - HRI 

 
CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2013 

Código/Emprego: ________ - ________________________________________________________________________ 
 
Nº. Inscr/Nome: _________ - ________________________________________________________________________ 
 
 Declaro que o candidato acima relacionado apresentou documentos relativos à titulação em envelope lacrado em acordo com 
o item 7.8 do Edital de Abertura. 
 
Itanhaém, ________ de ________________________ de 2013. 
 
Nome e assinatura do Responsável pelo Recebimento: _______________________________________________________________ 



 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA  
 

UNIDADE: HOSPITAL REGIONAL DE ITANHAÉM - HRI 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2013 
 

 
ANEXO IV - FORMULÁRIO DE RECURSO 

 

NOME DO CANDIDATO: _______________________________________________________________ 
 
INSCRIÇÃO Nº ___________EMPREGO:____________________________________________________ 

 

TIPO DE RECURSO - (Assinale o tipo de Recurso) 

 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

CONTRA INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

CONTRA GABARITO DA PROVA OBJETIVA 

CONTRA PONTUAÇÃO DE TÍTULOS 

CONTRA RESULTADO FINAL 
OUTROS 

Apenas para recurso contra gabarito oficial 

Nº da questão:  ________ 

Gabarito oficial: ________ 

Resposta Candidato: ____ 

 
JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO – Razões do Recurso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: Preencher com letra de forma, ou digitar, e entregar este formulário conforme especificado no 
Edital de Abertura  
Data: ____/____/2013. 
 
___________________    
Assinatura do candidato        


